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Jevišovický advent a plesy 2015
29. listopadu 2014 sobota Setkání seniorů v jídelně AGRO Jevišovice
začátek v 16.00 hodin
- pro přihlášené jubilanty
30. listopadu 2014 neděle Rozsvěcení vánočního stromu
začátek v 17.00 hodin
30. listopadu 2014 neděle Vánoční výstava v kinosále Komenia
začátek v 17.30 hodin
1. prosince 2014
8.00 – 10.30 hodin

pondělí Vánoční výstava v kinosále Komenia

5. prosince 2014
pátek
začátek v 17.00 hodin		

Mikulášská nadílka v kostele sv. Josefa
- s krátkým hudebním programem dětí
ZŠ Jevišovice

18. prosince 2014
čtvrtek Vánoční koncert ZŠ Jevišovice
začátek v 18.00 hodin		
v kinosále Komenia
Vánoční koncert Hudební školy
Lenky Šťastné Urbánkové
v kinosále Komenia

prosinec 2014

16. ledna 2015

pátek

23. ledna 2015

pátek

7. února 2015		
7. února 2015		

14. února 2015

Myslivecký ples, KD Boskovštejn
- hraje Jerry band

Ples TJ Fotbal, Sýpka Jevišovice
- hraje Duo Roman a Jarda
sobota Ples města Jevišovice, Sýpka Jevišovice
- hraje Vocal Band Brno
sobota masopustní průvod Jevišovicemi
DOSOJ Jevišovice zve všechny spoluobčany
do průvodu v maskách!!!
sobota Maškarní ples DOSOJ Jevišovice,
Sýpka Jevišovice
Změna programu vyhrazena - více informací na plakátech

Vánoční mše v kostele sv. Josefa:
24. 12. 2014 		
25. 12. 2014 		
26. 12. 2014 		

ve 22.00 hodin
v 8.00 hodin
v 8.00 hodin
2

Vážení občané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou v našem městečku volby do zastupitelstva města Jevišovice. Bude zvoleno nové zastupitelstvo, které další
čtyři roky povede naše krásné město. Chtěli bychom Vám tímto poděkovat
za důvěru, kterou jste do nás před čtyřmi lety vložili.
Jen krátce bychom chtěli připomenout, co se za uplynulé volební období
v našem městě zněnilo:
1. Poprvé za její existenci byla odbahněna Jevišovická přehrada.
2. Proběhla rekultivace skládky TKO.
3. Byla rozšířena mateřská škola na kapacitu 68 míst.
4. Byla vystavena kompostárna a zajištěna obslužná technika.
5. Byl zajištěn systém svozu bioodpadů.
6. Byl změněn systém financování svozu odpadů a snížily se náklady
na svoz odpadů.
7. Bylo provedeno ozelenění veřejných ploch.
8. Zřídili jsme internet pro Jevišováky.
9. Zajistili jsme propagaci města.
10. Rozšířila se nabídka kulturních akcí (k Jevišovickým historickým
slavnostem jsme připojili Dožínky a Pivní slavnosti, koncerty apod.).
11. Hasičská vozidla prošla nákladnou rekonstrukcí.
12. Hasičská zásahová devítka byla dovybavena technikou.
13. Proběhla výstavba sociálních bytů.
14. Došlo k rozšíření knihovny o studovnu.
15. Zachránili jsme obvodní oddělení Policie ČR v Jevišovicích.
16. Proběhla výměna veřejného osvětlení.
17. Vydali jsme vyhlášku potírající podomní prodej.
Toto a mnoho dalšího se v uplynulých letech povedlo.
Rozpracovali jsme i některé další projekty, které stojí za zmínku. V současné době začíná rekonstrukce Předzámčí, kde vznikne expozice o Jevišovicich, bude také zahájena výstavba kanalizace. Připravena je rekonstrukce
komunikací v části Bytovky, opravy chodníků a komunikací.
Věříme, že jsme pro Jevišovice udělali mnoho prospěšného a rádi bychom tímto popřáli novému zastupitelstvu mnoho úspěchů a štěstí při vedení
města.
S přáním mnoha spokojených dnů

MUDr. Renata Auerová
RNDr. Eva Dohnalová
Dana Hrušková
Radomír Hubatka
Ladislav Komůrka
Ing. Zdeněk Komůrka
RSDr. Oldřich Kukla
Mgr. Lenka Kuklová
Mgr. Pavel Málek
Josef Pokorný
Bc. Tomáš Vajčner
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Rekonstrukce rybníka na Novém světě
Město Jevišovice s ohledem na havarijní stav rybníka již v roce 2008 nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na jeho kompletní opravu. Následně jsme projekt nechali posoudit z hlediska dotací a bylo nám sděleno, že
akce nemá šanci na úspěch, neboť  je zde příliš velký podíl prací na betonování.
Nyní, kdy je jasné, že jako členská země EU, nevyčerpáme peněžní prostředky poskytnuté pro projekty z oblasti životního prostředí, jsme zkusili
projekt podat a byli jsme podmíněně úspěšní. Podmíněně říkám proto, že
na peníze dosáhneme jen při čerpání v letošním roce. Nejdříve peníze „nejsou“ a projekty nepodporovali, nyní je peněz moc a musí se čerpat co nejrychleji.  Někdy si připadám opravdu jak v Kocourkově.
Ale vraťme se k opravě rybníčku. Projekt je vypracován, zastupitelstvo
na svém srpnovém zasedání rozhodlo, že se máme pokusit akci zrealizovat,
i když to je podmíněno realizací a čerpáním peněz už v letošním roce a vlastně začínáme úplně od začátku (výběrové řízení, administrace na státním fondu, vodoprávní povolení apod.).
V současné době máme hotové výběrové řízení. Vyhrála firma AQUAsys
ze Žďáru nad Sázavou, která však 3 týdny po obdržení rozhodnutí o vítězné
nabídce sdělila, že z projektu odstupuje. Proto byla oslovena druhá firma
v pořadí, společnost Milan Horáček z Rohatce. Všechny nyní shromážděné
podklady jsou odeslány na fond, kde je budou kontrolovat.
Pokud půjde vše ideální stopou, může se začátkem měsíce října začít
s opravou a do poloviny listopadu můžeme být hotoví. Platby by proběhly
do 10. prosince 2014. To je ideální scénář. Snad se nám nikde nezasekne
a již v průběhu této zimy bude možno rybníček opět využívat pro bruslení.
Dotace byl poskytnuta ve výši 70% z uznatelných nákladů. Hodnota díla
dle kontrolního rozpočtu (projekčního) byla 1 190 000,- Kč, vysoutěžená
cena je cca 1 030 000,- Kč včetně DPH.
Projekt je k nahlédnutí na stránkách www.jevisovice.cz.

Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Město Jevišovice nyní pro veřejný rozhlas využívá kombinaci domácích
přijímačů a na několik místech také venkovních amplionových hnízd. Domácí
přijímače jsou již letité a nevyrábí se adekvátní náhrada za poškozené, nefunkční rozhlasy.
S ohledem na tuto skutečnost bylo rozhodnuto doplnit stávající síť o venkovní tlampače. Byl zpracován jednoduchý projekt a na jeho základě jsme
požádali o dotaci v rámci protipovodňových opatření. A byli jsme úspěšní.
Na podzim tohoto roku může proběhnout výběrové řízení na dodavatele technologie a nejpozději na jaře příštího roku se Jevišovice mohou těšit na řádné
ozvučení veřejným rozhlasem.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v knihovně:
UPOZORNĚNÍ KNIHOVNY NA OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY
23. 10., 6. 11., 2. 12. bude knihovna uzavřena.
11. 11. 2014  bude knihovna otevřena pouze do 12.00 hodin.
Pokud vychází termín vrácení Vámi zapůjčených knih na období omezení provozu, bude Vám výpůjčka automaticky o 1 týden prodloužena.
Spolupráce s MŠ a ZŠ Jevišovice
Vzhledem k tomu, že školákům začal nový školní rok, probíhají v naší
knihovně právě besedy jednotlivých tříd. Besedy připravujeme ve spolupráci
s vyučujícími a navazujeme tak na to, co děti ve škole právě probírají.
V úterý 23. 9. 2014 jsme uspořádali pro děti z místní MŠ a ZŠ Ilustrátorskou show Adolfa Dudka.
Od 22. 10. 2014 zahajuje svou činnost „Čtenářský kroužek“ pro žáky
Základní školy Jevišovice. Jedná se o volnočasový kroužek, kdy se budeme
scházet v knihovně, budeme si povídat /nejen/ o knížkách, budeme si číst,
hrát, tvořit. Naučíte se zde, jak správně zapisovat knihy do Čtenářského deníku. S žáky druhého stupně budeme, mimo jiné, i číst, poslouchat a rozebírat
povinnou četbu. Budeme chodit do přírody a v průběhu roku uskutečníme
také nějaký zajímavý výlet.
Kroužek bude od 22. 10. 2014 vždy ve středu v Knihovně v Jevišovicích
a to v těchto časech: žáci 1. – 5. tř. ………… 13.00 – 14.00 hodin
žáci 6. – 9. tř. ………… 14.00 – 15.00 hodin
Spolupráce s Domovem pro seniory
Aktuálně také spolupracujeme s Domovem pro seniory v Jevišovicích, kam
klientům dovážíme knihy a časopisy.
Plánované akce pro veřejnost
V týdnu od 6. do 12. 10. 2014 proběhne 18. ročník celostátní akce
„Týden knihoven“.
V rámci „Týdne knihoven“ bude pro všechny NOVÉ, dosud neregistrované, čtenáře registrace zdarma. Využijte tuto možnost a staňte se
čtenářem naší knihovny! Registrovat také můžete své příbuzné či známé  
a registraci jim následně věnovat jako dárek k narozeninám či k Vánocům!
V uvedeném týdnu bude také amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. Pokud máte doma knihy, které jste již dávno měli vrátit, přijďte s nimi
do knihovny v Týdnu knihoven a pokuta Vám bude prominuta!
V neděli 12. 10. 2014 od 17.00 hodin pořádá Knihovna Jevišovice pro
seniory akci s názvem „Čaj o páté“.
Akce se uskuteční v prostorách studovny naší knihovny. Přijďte si poslechnout zajímavou četbu a dát si k tomu dobrý čaj. Akce je zdarma. Pokud se
Vám akce bude líbit, může se z ní stát tradice a můžeme se tak přes zimu
scházet třeba každý měsíc.
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HALLOWEEN V KNIHOVNĚ (a blízkém okolí), 31. 10. 2014
Strašidelné čtení aneb „Baterky s sebou!“
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před
Svátkem všech svatých a Dušičkami. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat (Koledu,
nebo vám něco provedu).
Tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř, zvané
jack-ó-lantern, dále čarodějky, duchové, černé kočky, košťata, příšery, kostlivci atd. Typickými barvami jsou černá a oranžová.
Od 18.00 do 20.00 hodin bude akce zaměřena na menší děti (MŠ , 1.
stupeň ZŠ, ale i bojácnější starší) a bude tomu uzpůsobena četba tak, abychom je příliš nevyděsili.
Od 20.00 do 22.00 hodin bude akce zaměřena na starší děti (2. stupeň) a tady už bude při čtení „tuhnout krev v žilách“.
A abychom navodili tu správnou „HALLOWEENSKOU“ atmosféru, potěší
nás, když přijdete v“HALLOWEENSKÝCH“ kostýmech.
Jako součást akce proběhne opět „SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ VYŘEZANOU
DÝNI“
Vyřezané dýně můžete nosit do knihovny ve čtvrtek 30. 10. 2014
od 13.00 do 18.00 hodin nebo v pátek 31. 10. 2014 od 13.00 do 18.00
hodin. Dýně budou následně rozsvíceny a umístěny kolem kašny před radnicí
v Jevišovicích, aby byla navozena ta správná atmosféra.
PŘEDNÁŠKA DOCENTA MUDr. BOHUSLAVA HANUŠE, 7. 11. 2014
od 18.00 hodin v sále Komenia,
která bude věnována těmto tématům:
Nejnovější alternativně-léčebné metody
Dopad a následky stresu na náš organismus a psyché
Jak eliminovat následky dopadu stresu
Akce se uskuteční v sále Komenia. Vstupné je dobrovolné.

Začal školní rok 2014/2015
V pondělí 1. září začal slavnostním shromážděním v sále Komenia nový
školní rok  2014/2015.
Nejvíce změn se v průběhu školních prázdnin   událo v mateřské škole.
Byla zde zvýšena kapacita z 53 dětí na 68 dětí. Od nového školního roku má
mateřská škola tři třídy.
Aby se mohla přidat další třída, bylo nutno uvolnit učebnu I. třídy základní školy, která se tradičně nacházela v Komeniu, ve prospěch další třídy
mateřské školy. Tato třída byla kompletně upravena a vybavena pro potřebu
mateřské školy. Byl pořízen odpovídající nábytek a hračky.
Kromě úprav nové třídy bylo na chodbě uzpůsobeno sociální zařízení a pořízena zástěna  oddělující prostor mateřské školy od schodiště. V areálu mateřské školy byla zřízena přípravna stravy, která přispěla ke zlepšení  podmínek výdeje svačinek v mateřské škole.
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Na zahradě za Komeniem bylo vybudováno pěkné dětské hřiště v hodnotě
180 000,- Kč.
Celkové finanční prostředky, které zřizovatel, Město Jevišovice, vložil
do úprav v mateřské škole činí 381 000,- Kč.
V mateřské škole v letošním školním roce pracuje 5 učitelek. Rozšíření
mateřské školy umožnilo přijmout všechny  děti, které se dostavily k zápisu
a k 1. 9. 2014 dovršily věk 3 roky. Do mateřské školy nebyly přijaty jen dvouleté děti, které 3 roky dovrší až v průběhu školního roku.
Jak už bylo uvedeno, I. třída se z Komenia přestěhovala do hlavní budovy školy, a to do bývalé učebny přírodopisu na chodbě u tělocvičny. Všech
10 tříd základní školy je tedy v letošním školním roce umístěno v hlavní budově školy. V průběhu prázdnin zde byly vymalovány třídy i chodby. Též byla
rozšířena kapacita šaten. Do základní školy chodí v letošním školním roce 189
žáků. Učí zde 13 učitelů a ve školní družině pracují dvě vychovatelky.
Počty žáků ze spádových obcí:
Jevišovice                    
93 žáci
Biskupice, Pulkov         
16 žáků      
Bojanovice                   
15 žáků
Boskovštejn                 
  9 žáků
Černín                         
  7 žáků
Slatina                         
24 žáci
Jiřice                            
  5 žáků
Prokopov                      
  3 žáci
Rozkoš                         
10 žáků
Střelice                        
  2 žáci
Únanov                       
  2 žáci
Vevčice                       
  3 žáci        
Mgr. Jan Vajčner, ředitel školy
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Kompostárna Jevišovice
Co je vhodné ke kompostování
Ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zbytky, mléčné produkty,
posekaná tráva, drnové řezy, piliny, hobliny, kůra, trus hospodářských zvířat,
podestýlka domácích zvířat, popel ze dřeva – nesypat do kontejneru popel
žhavý!!!, sláma, seno, skořápky z ořechů.
Tato kompostárna nebyla postavena pro likvidaci jiných než výše
uvedených odpadů.
Co není vhodné ke kompostování
Kosti, odřezky, tuky, rostliny napadené nemocemi, pecky, popel z uhlí,
cigaretové nedopalky, časopisy, plasty, sklo, kameny.
Zajištění svozu bioodpadu
V Jevišovicích a okolních obcích jsou rozmístěny červené kontejnery
s označením pro umístění biologického rozložitelného odpadu. Kontejnery
jsou umístěny v zástavbách tak, aby byly snadno dostupné. Umístit je do nich
možno pouze výše uvedené druhy odpadů.
Bioodpad je možno také po domluvě s obsluhou umístit přímo do kompostárny.
Tašky na bioodpad
Město Jevišovice pořídilo tašky na bioodpad, které budou distribuovány prostřednictvím obchodu paní Dany Hruškové. Tašky je už nyní možno
vyzvednout zde, každá nemovitost obdrží 1 balení. V případě, že se tašky
osvědčí, bude je možno zakoupit v uvedeném obchodě.
Co se vzniklým kompostem?
Vyrobený kompost po dozrání bude použit na městské pozemky pro jejich
rekultivaci, mohou si ho také odebrat občané a použít na svých pozemcích.
Kompost zatím není certifikován pro zemědělskou půdu, z tohoto důvodu není
možno ho takto aplikovat.
Kompost bude poskytován občanům v průběhu září a října.

Vodovody a kanalizace
Tak se nám do finiše blíží příběh zvaný – dokončení kanalizace v Jevišovicích. Vítězná firma Syner Vysočina  již převzala staveniště a v nejbližších
dnech se můžeme „těšit“  na čilý stavební ruch.
Nová kanalizace kromě nesporných pozitivních dopadů pro životní prostředí má i své stinné stránky, tyto však netřeba rozvádět, neboť jsme si jich
všichni vědomi.
Celá akce odkanalizování Jevišovic, Černína a Střelic vyjde bezmála
na částku 70 mil. Kč.  Dle vysouteženého rozpočtu na náklady na Jevišovice vycházejí  ve výši 28 mil. Kč, z této částky dostane ZSO VaK dotaci cca
20 mil.
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Zde se budu již opakovat a zmíním několik údajů – Jevišovice jako člen
ZSO VAK Znojemska nemá žádný příjem z majetku, který vložilo do tohoto
sdružení, přitom jen nájem z každého m3 pitné vody a odpadní vody činí cca
40,- Kč/ 1 m3, tj. každý z Vás platí nejen náklady spojené s výrobou a distribucí pitné vody a čištění odpadní vody, ale i nájem. Ten by měl plynout
do rozvoje a oprav infrastruktury. Položme si však otázku, kdy například byly
vodovody po Jevišovicích rekonstruány (a  že by si to zasloužily). A kolik že to
ZSO VAK vložil do našich sítí za posledních 6 let?  - 0 Kč. To znamená jedinou
věc, a to že platíme předražené „rekonstrukce“ ve Znojmě a jiných obcích.
Ještě stojí za zmínku, že také provozují úplně novou čistírnu odpadních vod,
taky vybudovanou za naše peníze.
Současné fungování ZSO VAK Znojemska se dle mého názoru musí buď
radikálně změnit, a nebo by Jevišovice měly v budoucnu uvažovat o jiném
způsobu provozování. O takovém, který by alespoň zajistil financování infrastruktury.  
Mgr. Pavel Málek, starosta

Komunální volby 2014
Volby do zastupitelstva města Jevišovice se uskuteční ve dnech 10. a 11.
října 2014, tedy v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00
hodin.
Volební místnost bude umístěna v budově základní školy Jevišovice.

HLASOVACÍ LÍSTEK

Pro volby do zastupitelstva města ve dnech 10. a 11. října 20
Město Jevišovice
Do zastupitelstva města se volí 9 členů
Komunistická strana Čech a Moravy
vylosované číslo: 1

Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová

Za rozvoj Jevišovic
vylosované číslo: 3

vylosované číslo: 2
1. Radomír Hubatka, 59 let, údržbář
Jevišovice, bez politické příslušnosti

1. Josef Bezunk, 39 let, nezam
Jevišovice, bez politické přísl

2. Iveta Bláhová, 50 let, živnostník
Jevišovice, bez politické příslušnosti

1. MUDr. Renata Auerová, 46 let, zubní
lékařka
Jevišovice, bez politické příslušnosti

3. Magda Dočekalová, 42 let, účetní
Jevišovice, bez politické příslušnosti

2. Jan Viklický, 39 let, živnostník
Jevišovice, bez politické příslušnosti

3. Marta Antlová, 42 let, OSVČ
Jevišovice, bez politické přísl

4. Ladislav Klígl, 28 let, technik
Jevišovice, KSČM

3. Martina Novotná, 37 let, prodavačka
Jevišovice, bez politické příslušnosti

4. Ivo Hilšer, 37 let, technik
Jevišovice, bez politické přísl

5. Milada Moravcová, 56 let, v domácnosti
Jevišovice, bez politické příslušnosti

4. Karel Auer, 43 let, soukromý zemědělec
Jevišovice, bez politické příslušnosti

5. Soňa Pospíchalová, 38 let,
Jevišovice, bez politické přísl

6. Jana Růžičková, 45 let, poštovní
doručovatelka
Jevišovice, bez politické příslušnosti

5. Mgr. Jitka Němcová, 32 let, učitelka na
mateřské dovolené
Jevišovice, KDU-ČSL

6. Lenka Dufková, 53 let, státn
zaměstnanec
Jevišovice, bez politické přísl

7. RSDr. Oldřich Kukla, 65 let, důchodce
Jevišovice, KSČM

6. Josef Pokorný, 46 let, technik životního
prostředí
Jevišovice, bez politické příslušnosti

7. Marie Pohlová, 50 let, státní
Jevišovice, bez politické přísl

8. Ladislav Komůrka, 72 let, důchodce
Jevišovice, KSČM
9. Květoslav Kukla, 64 let, dělník
Jevišovice, KSČM

7. Marie Bezunková, 37 let, mateřská
dovolená
Jevišovice, bez politické příslušnosti
8. Jaroslava Šťávová, 50 let, sociální
pracovnice
Jevišovice, bez politické příslušnosti
9. Jiří Němec, 76 let, důchodce
Jevišovice, KDU-ČSL
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2. Michaela Tanevová, 48 let,
Jevišovice, bez politické přísl

8. Dana Lujcová, 40 let, podnik
Jevišovice, bez politické přísl

9. Jana Fialová, 41 let, zaměst
Jevišovice, bez politické přísl

SOVACÍ LÍSTEK

lstva města ve dnech 10. a 11. října 2014

Za rozvoj Jevišovic

SDRUŽENÍ PRO JEVIŠOVICE

vylosované číslo: 3

vylosované číslo: 4

et, zubní

1. Josef Bezunk, 39 let, nezaměstnaný
Jevišovice, bez politické příslušnosti

ušnosti

2. Michaela Tanevová, 48 let, referent
Jevišovice, bez politické příslušnosti

1. Mgr. Pavel Málek, 37 let, starosta města
Jevišovice
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
navržen STAN

k
ušnosti

3. Marta Antlová, 42 let, OSVČ
Jevišovice, bez politické příslušnosti

davačka
ušnosti

4. Ivo Hilšer, 37 let, technik
Jevišovice, bez politické příslušnosti

zemědělec
ušnosti

5. Soňa Pospíchalová, 38 let, OSVČ
Jevišovice, bez politické příslušnosti

učitelka na

6. Lenka Dufková, 53 let, státní
zaměstnanec
Jevišovice, bez politické příslušnosti

k životního

7. Marie Pohlová, 50 let, státní zaměstnanec
Jevišovice, bez politické příslušnosti

ušnosti

teřská

ušnosti

8. Dana Lujcová, 40 let, podnikatel
Jevišovice, bez politické příslušnosti
9. Jana Fialová, 41 let, zaměstnanec DD
Jevišovice, bez politické příslušnosti

ociální

ušnosti

2. Mgr. Ivana Radová, 48 let, pedagogický
pracovník
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
3. Mgr. Libor Rožnovský, 28 let,
pedagogický pracovník
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
4. Marcela Ježová, 31 let, zdravotní sestra
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
5. David Severin, 35 let, vedoucí střediska
SÚS JmK
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
6. Bc. Karel Šalamoun, 37 let, IT technik
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
7. Tomáš Makovička, 27 let, OSVČ
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
8. Jiří Šeiner, 42 let, mostmistr SÚS JmK
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát
9. Bc. Marcel Bláha, 27 let, bezpečnostní
technik
Jevišovice, bez politické příslušnosti,
nezávislý kandidát

Vánoční výstava

inzerce

á unie ová

Vážení spoluobčané, i v letošním
roce připravujeme vánoční výstavu,
na které budete moci shlédnout
a zakoupit nejrůznější sortiment –
betlém, vánoční dekorace, medové
produkty, perníčky, drobné rukodělné výrobky a spoustu dalšího. Výstava proběhne 30. 11. 2014 od 17.30
itelstva 594202, hodin
Kód pro schválení:
a 1.1409572555
12. 2014 v dopoledních
hodinách v kinosále Komenia a jako
tradičně i letos mohou Vaše ratolesti připravit dopis Ježíškovi a na výstavě ho vhodit do schránky Ježíškovy pošty. Máte-li zájem o prodej
zboží na této výstavě, kontaktujte,
prosím, p. Strakovou telefonicky,
mailem, osobně….
Marie Straková
tel.:724 541 058,
mail: su@jevisovice.cz
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Pro Jevišovice krásnější
Při procházce po Jevišovicích jsem nabyla dojmu, že za vším krásným
nemusíme jezdit za hranice.
Stačí k tomu pár snaživých
lidí a šikovných rukou, které
vysadí truhlíky a upraví zahrádky, naaranžují dýně nebo
vytvoří z balíků slámy třeba
Rákosníčka, který je  výtvorem
paní Marie Heindlové a momentálně ozdobou Výhonu.
Při vycházkách na přehradu
jste   ale určitě viděli spoustu
dalších jejích postaviček a zvířátek, které pro vás, pro nás,
pro sebe už vyrobila.

Moc hezký pohled je
i na vypletý a upravený kruhový objezd, o který se zasloužili zaměstnanci města.

Pochvalu
si
zaslouží
i skalka v zatáčce k Černínu
– u Virglových, o kterou se
brigádnicky stará „Okrašlovací spolek“.
Smutno mi však bylo ze
zlomené lípy, která byla loni
vysazena u kostela.
Záleží na každém z nás,
jak budou Jevišovice vypadat.
Dana Hrušková
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Jevišovické kulturní léto 2014
V následujících řádcích bychom rádi shrnuli uplynulé kulturní léto.
Navštívila nás skupina ARAKAIN. Skupina, která má jméno i fanoušky, ale
i přes tyto skutečnosti, nebyl to koncert, který dosáhl úrovně Katapultu nebo
Turba. Zřejmě jsme zacílili na příliš specifické publikum a návštěvnost zůstala
hluboko pod očekáváním. Rozhodli jsme se proto pro příště „držet“ se spíše  
středního proudu, který oslovuje širší publikum.
Následovala akce Zahájení prázdnin, kde se jako obvykle na přípravě i realizaci soutěží skvěle podílel nejen DOSOJ Jevišovice, ale i spousta jejich
příznivců a známých. Program přilákal hodně dětí, na soutěže se stály fronty
a nebýt nepříjemného lijáku, mohli bychom hovořit o krásném odpoledni. Poděkování patří i všem hasičům za přípravu doprovodného programu a ukázku
hasičské techniky a soutěží. Velkým překvapením a lákadlem pro děti byla
louka plná pěny, ve které se některá mrňata zcela ztrácela, ale užily si zde
spoustu legrace i větší děti. Zde spolupracovali hasiči Jevišovice s profesionálními hasiči ze Znojma.
V červenci následovaly i akce, které byly pro Jevišovice novinkou a u kterých jsme nevěděli, zda jsme se „trefili do černého“. Dřevorubecká show
v zámecké zahradě přilákala cca 400 lidí a návštěvníci byli nadšeni předvedenými výkony.
Vystoupení Děti ráje  s muzikálovými písničkami hitmakera Michala Davida přilákalo cca 200 diváků a i oni odcházeli nadšeni. I přes úporné vedro se
v zahradě tančilo, zpívalo a nadšeně skandovalo.
Následovala tradiční Zámecká vinařská romance, která i přes počáteční
nepřízeň počasí přilákala cca  250 návštěvníků. Zde jsme, stejně jako v loňském roce, zajistili do zámecké zahrady pronajatý stan. Peklo přivítalo návštěvníky ochutnávky již podruhé. Vzorků vína bylo více  než 130, takže bylo
opravdu dlouho co ochutnávat.
Srpnové vystoupení Michala Nesvadby bylo vyprodané, přišlo více než
300 dětí a rodičů. Tento nestor dětské zábavy má svá vystoupení výborně
propracovaná a bylo vidět, že se baví nejen děti, ale i maminky a tatínkové.
Jevišovické historické slavnosti se těšily tradiční návštěvnosti, jejich program obsahoval nejen historickou skupinu REVERTAR, ale i celoodpolední  zábavu pro děti, stánky apod. Vrcholem večera byla skupina ARGEMA, která
podala vynikající výkon a jejímu vystoupení není co vytknout, což dosvědčovaly i nadšené reakce publika.
Jako již tradičně prázdniny zakončily Dožínky a Pivní slavnosti. Tuto
akci pořádáme společně s AGRO Jevišovice a je hojně navštěvovaná. Rozšířili jsme i doprovodný program, v jehož rámci letos mohli návštěvníci
sledovat stříhání ovcí, svézt se na pouťových atrakcích apod. Příznivci piva
měli možnost ochutnat z cca 12 druhů tohoto moku. Na hudební scéně se
představila country skupina S.A.M.CI, Hodová šestka a večer zakončila taneční zábava s dívčím seskupením No problem! Velký úspěch měla módní
přehlídka, kterou připravil Žanet boutique a večernímu ohňostroji nebylo
co vytknout. Lidí spousta, počasí nám přálo, pivo teklo proudem…..těšme
se na další ročník.
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V září jsme uspořádali další ročník dračích lodí na Jevišovické přehradě.
Zájem posádek byl i tentokrát slušný, přihlásilo se 9 týmů o průměrném počtu 20 lidí. Dlužno podotknout, že po týdnu deště a chladna byl víkend nádherný, jako stvořený pro vodní sporty. O týden později bychom museli tuto
akci „odpískat“, protože to už nebyla naše přehrada vhodná ani pro adrenalinový sjezd na raftech.

Většina akcí se konala ve spolupráci se Skupinou ČEZ, která je partnerem
města i mikroregionu Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka, který byl pořadatelem např. Dračích lodí.
Poděkování patří všem, kteří se celé léto podíleli na přípravách akcí. Mnohdy to pro zaměstnance města znamená po pracovním týdnu i pracovní sobotu
a pracovní neděli a další týden znovu a znovu. Nelze proto mít na akce vše
připraveno během chviličky a zase sklizeno „mávnutím kouzelného proutku“.
Za každou akcí stojí mimo vynikajících výkonů umělců také spousta času
a práce velké skupiny lidí.
Mgr. Pavel Málek, starosta

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 35 000 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 papír a jejich objemovou náročnost. Chtěl bych Vás požádat, aby do kontejnerů byly vyhazovány pouze lahve buď zmačkané, sešlápnuté či jinak deformované, aby
zabíraly co nejmenší objem. Stejně tak papírové krabice je nutno zmačkat,
sbalit, sešlapat či jinak deformovat pro menší prostorovou náročnost. Šetříte
tak i své peníze.

Internet pro Jevišováky
V Jevišovicích město Jevišovice provozuje síť a zájemci o tyto služby
se mohou hlásit na městském úřadě. Rychlost připojení je 20 MB/S, cena
100,-   Kč bez DPH/měsíc. Odběratel si však platí vlastní zařízení pro
připojení. Následně je nutné uhradit poplatek vždy čtvrtletně na MěÚ
Jevišovice.
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Fotbal Jevišovice
A mužstvo

– pozvánka na domácí utkání

15.30 hod.

Ne 5.10.

15.00 hod.

Ne 19.10.

14.00 hod.

So 1.11.

Jevišovice - Bystrc

14.00 hod.
B mužstvo

So 8.11.

Jevišovice - Ivančice

Čas

Jevišovice - Kuřim
Jevišovice - MS Brno

Datum

Mužstva

16.00 hod.

So 27. 9.  

15.00 hod.

So 11. 10.     

14.30 hod.

Ne 26. 10.

Jevišovice - Havraníky

Ne 9. 11.

Jevišovice - Mramotice

14.00 hod.
Mladší žáci

Jevišovice - Micmanice
Jevišovice - Prosiměřice

Čas

Datum

13.30 hod.

So 4. 10.   

Jevišovice - 1. SC Znojmo

13.00 hod.
Starší žáci

So 18. 10.

Jevišovice - Oleksovice

10.30 hod.

Ne 28. 9.

Jevišovice - Přímětice

13.00 hod.

So 11. 10.

Jevišovice - Prosiměřice

14.00 hod.

So 25. 10

. Jevišovice - Višňové

Mužstva

Sokol Jevišovice
Vás zve

na

Yogu

Proti stresu a pro zdraví
Kde: tělocvična školy
Kdy: vždy ve středu od 19. do 20. hod večer
od října (datum zahájení SLEDUJTE info tabuli, FB skupinu Jevišovice )
Sebou: podložku, polštářek na sezení, pohodlné oblečení
Vyučuje: Mgr. Hana Neumannová

Cena za lekci: 40 Kč
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Pozvánka na přednášku spojenou s besedou
MUDr. Karel Podzimek:
„Aktivně v každém věku, aneb jak si prodloužit život“
13. 10. 2014 od 17.00 hodin Jevišovice – Městský úřad - studovna
Srdečně Vás zveme na přednášku na téma zdraví a životní styl.
Přednáška bude zaměřena na důležitou oblast našeho života, kterou je péče
o fyzické a duševní zdraví. Dozvíte se recepty, jak můžete zlepšit svou zdravotní kondici, a přesvědčíte se, že to má smysl v každém věku. Speciálně
se zaměříme na význam pohybového ústrojí a jeho pozitivní vliv na klouby
a kosterní soustavu, ale také zdravou a veselou mysl.
Přednášející je ve svém věku sedmapadesáti let aktivním sportovcem. Sám
ale tvrdí, že k dobrému zdraví a pohodě není nutné dělat velké sportovní
výkony, ale hlavně pravidelně vykonávat pohyb. Dokonce tvrdí, že pravidelný pohyb prodlužuje život. Proč je to důležité, jak na to a že to jde v každém věku, nám poví už sám.
Po přednášce bude následovat debata na téma, které vás bude zajímat.

Vítání občánků
V červnu 2014 jsme na Městském úřadě v Jevišovicích přivítali občánky Jevišovic a Střelic.

Na fotografii zleva:
Markéta Magátová, Lucie Veselá, Sabina Valková, Julie Koukalová, Jakub
Eduard Derbl, Petr Štangl, Barbora Oberreiterová
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