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Velikonoční keramická tvorba keramického kroužku
- zajíčky a slepičku ještě čeká výpal v peci.

Kulturní kalendář
Postel pro anděla – repríza divadelní komedie,
DOSOJ Jevišovice
Velikonoční koncert v kostele sv. Josefa
DOTEKY STRUN A KOUZLA MĚCHU
Vstupné dobrovolné
Muzikál Mamma Mia v Kongresovém centru Praha
Odjezd autobusu v 9.00 hodin z kruhového objezdu
Jevišovice. Zájezd pro přihlášené účastníky
26. 4. 2015 			
Flora Olomouc
Odjezd autobusu v 7.00 hodin z kruhového objezdu
Jevišovice. Zájezd pro přihlášené účastníky
8. 5. 2015
20.00 hod.
Lampionový průvod – sraz u radnice
20.30 hod.
Odchod s dechovkou do kempu Veselka
22.00 hod.
Ohňostroj - čas konání ohňostroje je orientační
31. 5. 2015 			
ZOO Vídeň – Schönbrunn
Odjezd autobusu v 8.00 hodin z kruhového objezdu
Jevišovice. Zájezd pro přihlášené účastníky. Více
info ve zpravodaji
13. 6. 2015
14.00 hod.
Dětský den v kempu Veselka
28. 6. 2015
14.00 hod.
Zahájení prázdnin v zámeckém parku
				
Soutěže a program pro děti, doprovodný program
4. 7. 2015 			
Hasičská soutěž „O pohár SDH Jevišovice“
				
Jevišovice – dolní hřiště na ul. Černínská
11. 7. 2015 			
Sraz autoveteránů
Jevišovice – u restaurace Sýpka, Spolek telčských
velocipédistů, přehlídka dobového oblečení.
15. 7. 2015
19.00 hod.
Pavel Šporcl, Michaela Fukačová, Ivo Kahánek
				
– koncert na Starém zámku v rámci
				
10. ročníku Hudebního festivalu Znojmo
25. 7. 2015
17.00 hod.
Zámecká vinařská romance, 13. ročník
				
Ochutnávka vín v zahradě Starého zámku
		
19.00 hod.
Vystoupení cimbálové muziky
				
Vstupné 50,- Kč
2. 8. 2015
17.00 hod.
Michal Nesvadba v programu „Michalův salát“
Zahrada Starého zámku – v případě nepříznivého
počasí kinosál Komenia. Vstupné 150,- Kč
15. 8. 2015
20.00 hod.
Taneční zábava se skupinou SABRIN BAND
				
Vstupné 50,- Kč
29. 8. 2015
14.00 hod.
Pivní slavnosti a dožínky
Zahájení akce dožínkovým průvodem, poděkování
za úrodu, příjezd pivních bohů Chmelose a Sladose
s průvodem, hudební vystoupení, módní přehlídka,
vystoupení travesti skupiny Kočky, taneční zábava.
Doprovodný program pro děti, občerstvení
a ochutnávka více druhů piva.
Bližší informace na plakátech k jednotlivým akcím. Změna programu vyhrazena.

28. 3. 2015
19.00 hod.
				
5. 4. 2015
16.00 hod.
			
			
11. 4. 2015 			
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Vážení občané,
jaro se nám pomalu probouzí a začíná se častěji objevovat sluníčko, které v nás
všech probouzí veselejší, přívětivější náladu. Většinu z nás vytáhne do zahrádek
a zahrad, na procházky, projížďky. A neodmyslitelně signalizuje blížící se Velikonoce,
svátky jara.
Všem bych chtěl popřát, ať si Velikonoce užijete v kruhu rodiny a přátel, děti ať si
užijí velikonoční prázdniny.
A rovněž Vás chci tímto pozvat na velikonoční koncert, který jsme pro Vás připravili
v kostele sv. Josefa v neděli 5. 4. 2015 od 16.00 hodin.
Mgr. Pavel Málek, starosta

ZOO Vídeň – Schönbrun
- výlet k Mezinárodnímu dni dětí
Na výlet k MDD jsem letos dostala tip – zajet do ZOO ve Vídni. Počáteční obavy, jestli se tento zájezd podaří obsadit se rozptýlily poté, co se mi zájemci hlásili bezprostředně
po zveřejnění informace o zájezdu.
Jede se v neděli 31. 5. 2015 v 8 hodin z kruhového objezdu v Jevišovicích. Přihlášení zájemci zaplatí příspěvek 100,- Kč na dopravu, zbývající část dopravy je hrazena
městem.
Dětem do 14 let je do zoologické zahrady povolen vstup pouze v doprovodu dospělých. V celém zámeckém parku vč. ZOO není povolen vstup psů.
V zoologické zahradě je možné shlédnout krmení zvířat – 10.00 hod. sloni, orangutani, 10.30 hod. lachtani, želvy, krysy, 11.00 hod. tučňáci, vlci, 14.00 hod. jaguáři, tygři,
lední medvědi, 14.30 hod. pandy apod.
V ZOO jezdí vlak mezi 10.00 a 18.00 hodinou mezi snídaňovým pavilonem císaře,
sloním pavilonem a Tyroslkým dvorem. Intervaly dosahují zhruba 45 minut. Jízdenka pro
dospělého stojí 2,- eura, pro dítě 1,- euro
Vstupné do ZOO si každý hradí individuálně. Zde je možnost z několika variant vstupů (informace z webové stránky www.zoovienna.at):
Denní vstupné pouze do ZOO:		
Dospělí 					
Děti a mládež 6 – 19 let			
Osoby se zdravotním postižením od 50%
Děti do 6 let				

za osobu
skupiny od 10 osob
16,50 euro		
14,50 euro
8,- euro		
7,- euro
8,- euro		
7,- euro
zdarma			
zdarma

Rodinný slevový balíček pouze do ZOO:
4 vstupenky pro dospělé a 6 vstupenek pro děti a mládež 6 – 19 let

75,- euro

Kombinované vstupné ZOO + Vídeňské obří kolo:
Dospělí 								
Děti a mládež 6 – 15 let						
Děti od 3. do 6. roku života na obří kolo				
Děti do 6. roku života v ZOO					

19,- euro
9,- euro
4,- euro
zdarma
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Kombinované vstupné ZOO + Palmový skleník a Pouštní dům Schönbrunn:
					
Dospělí 					
Děti a mládež 6 – 19 let			
Osoby se zdravotním postižením od 50%
Děti do 6 let				

za osobu
skupiny od 10 osob
21,50 euro		
18,50 euro
12,- euro		
10,50 euro
12,- euro		
10,50 euro
zdarma			
zdarma

Varianta zakoupení kombinovaného vstupného do ZOO + Vídeňské obří kolo
by byla patrně možná pouze v případě zájmu většiny účastníků, protože přesun ze
ZOO do zábavního parku Prátr po vlastní ose je nepravděpodobný, cesta autem
či autobusem trvá cca 35 minut (16 km přesun městem). V tomto případě by bylo
nutné ukončit návštěvu ZOO dříve, přesunout se hromadně autobusem do Prátru
a z něj potom odjíždět domů.
Během cesty do Vídně budete mít možnost v autobuse si prohlédnout materiály s kompletním vstupným, trasou vláčku, možností občerstvení v areálu ZOO
a současně si vyzvednout připravené vytisknuté mapky celého areálu zoologické
zahrady, jejíž zmenšenou variantu přinášíme níže.
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Pozvánka na Michala Nesvadbu
V neděli 2. srpna 2015 přijede do Jevišovic populární a dětmi hodně oblíbený Michal
Nesvadba. Letos se dětem představí v programu „Michalův salát“.
Představení proběhne v zahradě Starého zámku, v případě nepříznivého počasí v kinosále Komenia od 15.00 hodin.
Základní vstupné na osobu je 150,- Kč, pokud si ovšem vstupenky zakoupíte v předprodeji v Žanet boutique do 30. 6. 2015 společně s předložením slevového kuponu
na 50,- Kč, zaplatíte za vstupenku pouze 100,- Kč.
Slevové kupony budeme stejně jako v loňském roce rozdávat dětem prostřednictvím
mateřských škol.
Věříme, že i letos se bude Michal líbit a svým vystoupením opět nadchne nejen děti,
ale i rodiče, kteří Michalův výkon na jevišti a zápal pro malého diváka hodnotili velice
pozitivně.
Marie Straková

Lyžařský kurz 2015
Lyžařský kurz naší školy se konal již tradičně v Jeseníkách, v Kunčicích u Starého
Města pod Sněžníkem v termínu od 17. do 23. ledna 2015. Letos se ho zúčastnilo 39
našich žáků ze 4. – 9. ročníku.
I když se lyžovalo na sjezdovce s převážně umělým sněhem, byly podmínky pro
výcvik a lyžování výborné. Počasí bylo příjemné zimní, bez velkých mrazů.
V letošním roce se zájezdu zúčastnilo 17 úplných lyžařských začátečníků. Největší
radost mělo 5 instruktorů z toho, že se všichni nováčci naučili lyžovat a sjíždět bezpečně
obloučky lyžařské svahy a že si k tomuto sportu vytvořili kladný vztah. Někteří starší žáci
absolvovali přitom lyžařský kurz naší školy již popáté.
Pro
všechny
žáky má účast
na kurzu velký význam nejen v tom,
že se naučí lyžovat a že pobývají
ve zdravé přírodě,
ale získají i mnoho dalších dovedností - naučí se
samostatnosti, životu v kolektivu,
vzájemné pomoci,
naučí se společně
trávit volný čas atd.
Mgr. Jan Vajčner
ředitel ZŠ a MŠ
Jevišovice
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Úspěšní prvňáčci

První pololetí první třídy uběhlo jako voda. Naši prvňáčci se nemohli dočkat svého
prvního vysvědčení. Těšili se, ale zároveň s napětím očekávali, jaké budou jejich školní
výsledky. Vysvědčení se dočkali 29. ledna 2015. Všichni se radovali ze samých jedniček
a velké pochvaly od pana ředitele za jejich výbornou školní práci.
Po malých pololetních prázdninách, kdy s rodiči oslavili svůj první velký úspěch, se
opět dali s chutí do práce.
Přejeme, ať se jim ve škole i nadále daří.
třídní učitelka Jindra Sokolová

Masopust v Domově pro seniory
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V sobotu 7. února 2015 bylo v Domově pro seniory Jevišovice veselo. Uskutečnila
se tradiční masopustní veselice za účasti klientů, rodinných příslušníků, zaměstnanců
a občanů Jevišovic.
K tanci a poslechu zahráli Alena a Jožka Rapáčovi.
Největší zámecká místnost praskala ve švech. Letošní účast byla největší v celé
historii této akce. Všichni odcházeli spokojeni a s přáním, aby se tato akce v příštím roce
opakovala.
Marie Kloudová
sociální pracovnice DpS
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Keramické tvoření s nádechem Velikonoc
Již druhým rokem funguje v naší obci volnočasová aktivita - keramický kroužek, kde
dospělí po svém zaměstnání, ale i děti, tvoří různé výrobky z keramické hlíny. Naše výrobky jsou zpracovány tradiční technologií a vše je ruční práce z materiálů od českých
výrobců.
V keramickém kroužku vzájemně spolupracujeme, aby byl výsledný výrobek podle
našich představ.
Postupně jsme během tohoto období získali praktické zkušenosti a odvahu experimentovat samostatně, což jistě dokládají i výrobky, které nám i našim blízkým dělají
radost.
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Rádi do našich řad přivítáme nové další zájemce, kteří mají rádi ruční práce s hlínou. Stačí
jen přijít, vzít kus hlíny a samostatně dle svých
představ tvořit. Vyzkoušíte si různé techniky vytváření keramických výrobků hlavně metodou
ručního modelování.
Velikonoční svátky patří k velice významným
a nejstarším svátkům vůbec. Velikonoce jsou
spjaty s vítáním přicházejícího jara a nového vegetačního období, v přeneseném slova smyslu
vítězství života nad smrtí. V současné době vytváříme v našem kroužku různé výrobky a dekorace s velikonoční tématikou, které nám o svátcích jara udělají radost a zútulní náš domov.
Děti a dospělí se v současnosti snaží svým
kreativním myšlením a umem vytvořit nové velikonoční dekorace s nádechem přicházejícího
jara.
Kdo mát zájem a čas, přijďte si k nám do keramického kroužku také vytvořit nějaké dekorační ozdoby na Váš stůl, stěnu či zahradu.
Bc. Marta Antlová

Výrobek keramického kroužku - ceny pro vítěze
„Jevišovická jitrnice“

KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÍ PROVOZNÍ DOBY:
2. 4. – 6. 4. 2015 BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA
7. 4. 2015
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.
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AKCE, USKUTEČNĚNÉ V NAŠÍ KNIHOVNĚ
BŘEZEN – měsíc čtenářů v knihovnách
V březnu jsme ocenili nejpilnější čtenáře roku 2014, kterými jsou:
1. Andrea Provazníková
2. Jaromíra Špalková
3. Jaromír Brázda
SPOLUPRÁCE SE ZŠ JEVIŠOVICE

V letošním roce jsme opět
připravili několik besed pro žáky
jednotlivých tříd ZŠ Jevišovice.
Besedy připravujeme ve spolupráci s vyučujícími a navazujeme tak
na aktuálně probírané učivo nejen
z oblasti literatury, ale i z dějepisu,
zeměpisu či přírodopisu.
V průběhu března jsme také
připravili pro žáky ZŠ Jevišovice
besedu na téma: Březen – měsíc
čtenářů v knihovnách. Řekli jsme
si, od kdy se tento svátek slaví
a protože ke čtenářům neodmyslitelně patří knihy, seznámili jsme
se s tím, jak kniha vzniká. Představili jsme si aktuální knižní novinky
a závěrem si mladší děti mohly
vytvořit návrh vlastní obálky knihy. Starší žáci potom tvořili vlastní
knížku, na které pracovali ve skupinkách.
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Jeden ze skupinky byl autor,
další ilustrátor atd. Byla jsem velmi překvapená, jak tato činnost
žáky bavila.
Zdenka Komůrková
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Zápis dětí do I. třídy
V úterý 3. února 2015 se v Základní škole Jevišovice konal zápis dětí do 1. třídy
na školní rok 2015/2016.
K zápisu se dostavilo se svými rodiči 26 dětí, z toho 13 dívek.
Rodiče šesti dětí žádají o odklad zahájení povinné školní docházky o jeden školní
rok.
Do I. třídy v září příštího školního roku usedne 20 žáků, z toho bude 12 dívek.
Mgr. Jan Vajčner
ředitel ZŠ a MŠ Jevišovice

Postel pro anděla
V sobotu 7. 3. 2015 jste mohli shlédnout premiéru nové hry Postel pro anděla od Jaroslava Koloděje.
Malinko Vás, kteří jste neviděli premiéru, navnadíme, o čem tato hra je: „Nestřílejte
Pánu Bohu do oken nebo dopadnete jako Ludvík Mysliveček“.
Ten se v pozdních hodinách vrací v bujaré náladě domů z honu a najde za kuchyňským stolem podivného návštěvníka. A tak Ludvíku Myslivečkovi začínají potíže, jako by
jich neměl dost s dcerou Dianou, která se jako na potvoru zamiluje do Vítka, se kterým
dovádí kdo ví kde.
Ludvík si neví moc rady s andělem, kterého nedopatřením postřelil, a tak vše konzultuje s veterinářem a farářem. Nakonec všechno dopadne tak, jak je zvykem ve správné
komedii.

A pro ty, kteří by naši hru chtěli vidět, máme pozvánku na 28. 3. 2015 v 19 hodin
– sehrajeme reprízu divadelní komedie Postel pro anděla.
Žaneta Vítková
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Fotbalové zápasy
Zápasy A týmu: Naše „Áčko“ se nachází ve velmi svízelné situaci, kdy po podzimní
části získalo pouhých 8 bodů a jsou v pásmu sestupu. Zimní přípravu však využili jak
hráči tak trenéři pro fyzickou přípravu a tato se snad promítne do jarních výkonů. Ihned
první jarní zápas důkladně prověří naši připravenost, když se utkáme s ambiciózním
týmem Ivančic. Věříme, že nás přijdete podpořit.
Čas

Datum

Mužstva

16

So 21. 3

14:30 hod.

Jevišovice - FC Ivančice

17

So 28. 3.

15:00 hod.

Jevišovice - FK IE Znojmo

18

So 4. 4.

15:30 hod.

TJ Slovan Bzenec - Jevišovice

19

Ne 12. 4.

15:30 hod.

Jevišovice - TJ Sokol Novosedly

20

So 18. 4.

16:00 hod.

FK SK Bosonohy - Jevišovice

16:00 hod.

Jevišovice - FK Baník Dubňany

21

So 25. 4.

22

So 2. 5.

16:30 hod.

TJ Tatran Bohunice - Jevišovice

30

Čt 7. 5.

17:30 hod.

SK Olympia Ráječko - Jevišovice

23

So 9. 5.

16:30 hod.

Jevišovice - Framoz Rousínov

24

So 16. 5.

16:30 hod.

FC Kuřim - Jevišovice

25

Pá 22. 5.

18:00 hod.

FC Moravský Krumlov

26

So 30. 5.

16:30 hod.

FK Moravská Slavie Brno

27

So 6. 6.

16:30 hod.

Jevišovice - SK Vojkovice

28

Ne 14. 6.

16:30 hod.

FC Dosta Bystrc - Kníničky

29

So 20.6.

16:30 hod.

Jevišovice - FC Sparta

Pro venkovní zápasy je zajištěn autobus a fanoušci mohou pohodlně cestovat s námi.
Zápasy B týmu:
Čas

Datum

Mužstva

15

So 28. 3.

15:00 hod.

Přímětice B - Fotbal Jevišovice

16

ne 5. 4

15:30 hod.

Fotbal Jevišovice - Štítary

17

So 11. 4.

15:30 hod.

Starý Petřín - Fotbal Jevišovice

18

Ne 19. 4.

16:00 hod.

Fotbal Jevišovice - Hatě

19

Ne 26. 4.

16:00 hod.

Hrádek - Fotbal Jevišovice

20

Ne 3. 5.

16:30 hod.

Fotbal Jevišovice - Slup

21

Ne 10. 5.

16:30 hod.

Micmanice - Fotbal Jevišovice

22

Ne 17. 5.

16:30 hod.

Fotbal Jevišovice - Šatov B

23

Ne 24. 5.

16:30 hod.

Prosiměřice - Fotbal Jevišovice

24

Ne 31. 5.

16:30 hod.

Fotbal Jevišovice - Křepice

25

Ne 7. 6.

16:30 hod.

Havraníky - Fotbal Jevišovice

26

So 13. 6.

16:30 hod.

Fotbal Jevišovice - Suchohrdly A
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Soutěž ve sběru papíru
Město Jevišovice, ZŠ a MŠ Jevišovice a A.S.A. EKO Znojmo se dohodly na uspořádání soutěže ve sběru papíru.
Děti navštěvující místní školu a jejich rodiče mohou od 1. dubna 2015 odevzdávat
použitý papír nejen ve škole, jak tomu bylo v minulosti, ale i ve sběrném dvoře. Dítě
nebo rodič mohou odevzdat papír v obou uvedených místech. Pokud se rozhodnete pro
sběrný dvůr, nahlásíte zde jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje. Dítěti resp. třídě bude
odevzdaný papír připsán na účet.
Třída, která získá k 31. květnu 2015 nejvíc odevzdaného papíru, bude odměněna
výletem.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Získané dotace pro město Jevišovice
Město Jevišovice získalo dotaci 350 000,- Kč od Nadace ČEZ na dofinancování rekonstrukce Předzámčí. Celá investiční akce v hodnotě 24,5 mil. Kč tak získala dotaci
bezmála 21,8 mil. Kč. Celková podpora tak dosahuje skoro 90%.
Práce na Předzámčí pokračují mílovými kroky vpřed, velmi nás tlačí termín, který
je zatím stanoven na 30. 6. 2015. Tento termín je důležitý nejen pro dokončení akce,
ale i pro následující tzv. udržitelnost projektu. V rámci žádosti bylo předpokládáno, že
výstavní prostory v průběhu roku navštíví 7 – 10 000 návštěvníků: pokud bude posunut
termín otevření muzea, přijdeme tak o návštěvnost. V současné době je ze strany zhotovitele tlak na prodloužení termínu a to i přes mírnou zimu. I tak však teploty neumožnily
provádět některé práce, neboť by byly porušeny technologické postupy. O prodloužení
termínu se tedy v současné době jedná, to je však ztíženo ještě třetí stranou a to poskytovatelem dotace, který zatím trvá na dokončení v daném termínu.
Dotace na kanalizaci – Na akci kanalizace Jevišovice, Černín a Střelice byla získána dotace ve výši 3,6 mil. Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje. Celková nasoutěžená
cena za celou akci je 70,8 mil. Kč a provádí ji firma Syner Vysočina a.s. Podpora ze Státního fondu životního prostředí činí cca 51 mil. Kč. Pokud započteme dotaci přiznanou
ještě z Jihomoravského kraje, bylo dosaženo výše podpory cca 54,5 mil. Kč. Dotace ze
Státního fondu byla ponížena o tzv. příjmy z provozované infrastruktury. Neboť investorem a následným vlastníkem kanalizace je ZSO VaK Znojemska, osobně se domnívám,
že bychom neměli hradit částku, o niž byla dotace snížena pro dosažené příjmy. Tyto příjmy nebudou příjmem obcí. Tento postoj se samozřejmě ZSO VaK nelíbí, ovšem nabídl
jsem jim, aby nám tyto příjmy vypláceli v průběhu následujících 5 let. Jejich argumentací
je, že kalkulované příjmy jsou pouze hypotetické. Na druhou stran však vycházejí z podkladů, které poskytlo ZSO VaK. A to se zavázalo zvednout vodné a stočné v průběhu následujících 4 let na hladinu 122,- Kč/m3. Je to důsledek katastrofálního vedení ZSO VaK,
kdy finanční zdroje VaK byly vyčerpány na zmanipulované zakázky ve Znojmě a tyto
peníze byly použity ve volební kampani členů vedení VaK. Není důvod, proč by na toto
měly doplácet Jevišovice. Členem ZSO VaK jsme více než 20 let, po celou tuto dobu má
příjmy z vodného a stočného a po celou tuto dobu byly investice do Jevišovic minimální.
Na podzim loňského roku jsem žádal ZSO VaK, aby při budování kanalizace došlo
také k rekonstrukci vodovodů. Ze strany VaK bylo odpovězeno, že na toto nejsou peníze
(důvody jsem uvedl výše) a tedy vodovod nebude rekonstruován.
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V současné době sami pociťujete, v jakém
stavu jsou naše vodovody staré více než 60 let –
ano, jsou přestárlé a zralé na výměnu.
S ohledem na skutečnost, že se již připravují projekty pro rekonstrukci povrchů, je třeba,
aby vodovody byly opraveny. Následné zásahy do opravených asfaltových povrchů je zničí.
V současné době mohou být vodovody rekonstruovány za zlomek ceny. Je zjevné, že o to
není zájem. ZSO Vak nemá zájem šetřit finanční
prostředky získané z Vašeho vodného a stočného.
Město Jevišovice získalo dotaci 100 000,Kč na vybavení počítačové učebny v ZŠ a MŠ
Jevišovice. Za získané prostředky budou nakoupené počítače.
Restaurování sochy sv. Floriána – město
získalo z Ministerstva kultury ČR příspěvek
ve výši 200 000,- Kč na restaurování sochy
sv. Floriána na nám. Jiřího z Poděbrad (naproti
pekárně).
Práce budou provedeny odborným restaurátorem BcA. Petrem Vojáčkem, který již pro město pracoval, a to na soše sv. Jana Nepomuckého
na Ugartově náměstí. Mimo odborného očištění
sochy je potřeba domodelovat ruku s kopím, které byly zničeny vandaly.
Dofinancování této akce ze strany města
bude činit necelých 27 000,- Kč.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Jevišovické podzemí
Firma Syner kope v Jevišovicích kanalizaci a v současné době začínají kopat v historické části města.
Sotva však položili několik desítek metrů v části silnice u Křížových, zvané „Na Šraňku“, odkryli středověkou, ručně tesanou chodbu vysokou cca 120 cm a širokou asi 80 cm.
Chodba vede směrem do centra městečka a na konci chodby je okénko, které vede
do většího prostoru.
Stavbu kanalizace samozřejmě zastavili archeologové a památkáři. Chodba bude
podrobně prozkoumána. Podle prvního průzkumu byl zhotoven nákres níže uvedený.
Na kontrolním dni z 13. března bylo dohodnuto, že navržená trasa kanalizace bude
posunuta tak, aby se vyhnula vytesané chodbě.
Samozřejmě nevíme, co nás čeká dál. Dle pověstí je v chodbách schovaný poklad
a někteří s nadsázkou prohlašují, že odsud vyjede Suchý Čert se svoji družinou, až bude
Jevišovicím nejhůř.
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V každém případě vykopání kanalizace v historické části bude úkol náročný nejen
pro zhotovitele, ale zejména pro jeho obyvatele. Ze strany obyvatel je třeba pečlivě
sledovat své nemovitosti a v případě jakéhokoliv poškození neprodleně škodu nahlásit
zhotoviteli (Syner Vysočina), investorovi ZSO VaK Znojemska nebo na Městský úřad
Jevišovice.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Kanalizace
K investiční akci Kanalizace je již výše uvedené vyjádření. Tato akce je však natolik
rozsáhlá a zásadní, že si jistě zaslouží větší prostor.
V současné době je akce ošetřena smlouvou do 31. 8. 2015, přičemž v srpnu mají
být pouze opravovány povrchy. Již teď je zřejmé, že akce bude mít zpoždění.
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V celé České republice není k dispozici dostatečná výrobní kapacita pro kanalizační
materiál, tj. není dostatek šachet a trub. Zatímco trubky se dají dovézt ze zahraničí,
šachty se vyrábí a dodávají jen od českých dodavatelů. Tito už jedou v nepřetržitých
směnách, ale technologické postupy jsou dané.
Uvedu příklad: pro akci kanalizaci Jevišovice, Černín a Střelice je třeba 290 šachet,
přičemž výrobní kapacity umožňují dodat 9 šachet týdně. Tj. k datu 15. 3. 2015 s ohledem na dosud vybudované, se jen materiál bude dodávat ještě 25 týdnů. A jak jste si jistě
všimli, nejsme jediní, kdo buduje kanalizaci. Rozkopané jsou Mikulovice, Vitonice, Bohutice, Olbramovice a mnoho dalších. Je to důsledek naprosto neschopného a tragického
vládnutí z období 2010 – 1013. S odstupem času je nutno říci, že tehdejší vedení dělalo
jednu tragickou chybu za druhou a to pod rouškou „nezadlužování“ státu. Důsledkem
ale bylo minimum zakázek, nečerpání evropských peněz a vyšší nezaměstnanost. Nyní
bohužel sklízíme plody tehdejší neschopnosti.
Bohužel stavba s sebou nese i logistické problémy, tj. pohyb velkých vozidel po Jevišovicích, hloubení rýh, poškození majetku apod. V případě připomínek, uplatnění škody
a jiných věcí kontaktujte buď přímo zhotovitele, investora nebo Městský úřad Jevišovice.
S ohledem na postup prací musíme očekávat posunutí harmonogramu prací a ukončení osobně očekávám až v podzimních měsících nebo na počátku zimy.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Rybníček
Akce Rybníček se po prosincovém vybagrování zastavila z vícero důvodů.
Nebylo to jen počasí, ale zejména stav odhalených stavebních částí. V původním
projektu se počítalo, že se hráz pouze přespáruje a na pravém břehu se předsadí nová
betonová zeď. Po vypuštění rybníka a zhodnocení stavu bylo konstatováno, že je nutno
vybudovat novou betonovou zeď o minimální šíři 20 cm před stávající hrází z voděodolného betonu. Celková cena víceprací byla vyčíslena na skoro 800 000,- Kč s DPH.
S ohledem na finanční rozsah se hledalo řešení, které by minimálně zasáhlo do rozpočtu města. S ohledem na stav hráze byla s projektantem a státním fondem dojednána
změna projektu, kdy se objem zdi z pravého břehu přesune na hráz a také se změní tvar
a výška kamenné hrázky. Díky tomu by vícepráce neměly přesáhnout cca 50 000,-Kč
na stavební části. Předpokládané dokončení je 10. dubna 2015.
Mgr. Pavel Málek, starosta

Kniha o trpaslíkovi Jablíčku a o citronku
Byl jednou jeden trpaslík, který měl rád jablka. Jednou měl hroznou chuť na jablka.
Není divu, když se jmenuje Jablíčko. A měl takovou chuť na jablko, že se šel podívat
do zahrady. A tam se díval po stromech. A hledal jablíčka. A furt nic nemohl najít. Až ho
napadlo, že by se mohl zeptat zahradníka. Když k němu šel, tak si zpíval:
Co pluje?
Na sladké i slané vodě
plují malé, velké lodě
a na mořské hladině
plují lodě obryně.
A když došel, tak poprosil. „ Kde máte jablka?“ A zahradník mu řekl: „Támhle na konci
zahrady.“
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Tak šel a zase si zpíval:
„Co jezdí?
Jede, jede koloběžka,
kdo ji nemá, všechno zmešká.
Já se držím koloběžky,
kdo ji nemá, chodí pěšky.“
A když došel, tak si spletl jablka s citronem
a snědl všechny citrony. A jedl, a jedl, až tam
nezůstal ani jeden citrón.
A pak za ním přišel zajíc a řekl mu: „Ty
jsi ale popleta. Vždyť jsi nesnědl ani jedno
jablko. Snědl jsi citróny.“
(Tato kniha je o tom, že Jablíčko si spletl
ovocné stromy a snědl místo jablek citróny.
A pak mu pomohl zajíc, aby už si nespletl
stromy.)
Napsala: MARIE AUEROVÁ,
3. tř. ZŠ Jevišovice
Inzerce:
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Vítání občánků
V sobotu 24. ledna 2015 jsme v obřadní síni MěÚ Jevišovice přivítali do života občánky Jevišovic a Střelic.
Na fotografii zleva: Kristýna Hubatková, Claudie Krutková, Adam Nešpor, Samuel
Benda, Gabriela Špalková, Michal Jeřábek, David Stuchlík, Viktorie Zahrádková

Oslava 100. výročí narození
Dne 24. 3. 2015 se v Domově pro seniory Jevišovice uskutečnila oslava 100. výročí
narození paní Františky Medunové, nejstarší obyvatelky domova i města Jevišovic.
Oslavenkyně žije v domově od roku 2009. V dvaašedesátileté historii domova je
druhou obyvatelkou, která se dožívá takového věku.
K významnému výročí
přišli oslavenkyni popřát
vedoucí OSSZ Znojmo
JUDr. Radoslav Kraus, zástupci obce Rozkoš, starosta města Jevišovice, rodinní
příslušníci a zaměstnanci
domova. Ke slavnostní atmosféře přispěli s programem žáci ZŠ Jevišovice
pod vedením paní učitelky Jolany Karlové a Petry
Vaňkové a dobrovolníci
z ADRY Znojmo. Minulý
týden jí osobně poblahopřál hejtman kraje Michal
Hašek.
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Paní Františka Medunová prožila celý život v Rozkoši, narodila se 24. 3. 1915
jako druhá dcera manželům
Konvalinkovým. Tatínek padl
v 1. světové válce ještě před
jejím narozením. Maminka se
už neprovdala a vychovávala
své dcery sama. Paní Medunová vyrůstala v chudých
poměrech, zažila mnoho bídy
a ústrků.
V osmnácti letech se
Františka provdala za Jana
Medunu, se kterým prožila 46
let. Měli spolu dvě dcery Květoslavu a Věru. Starší dcera
zemřela v šedesáti jedna letech, druhé dceři je sedmdesát osm.
Dobrý kořínek má paní
Františka po své mamince,
která se dožila devadesáti
pěti let.
Paní Medunová od mládí
pracovala v lese a pomáhala
u sedláků. Po založení JZD
v Rozkoši do něho vstoupila
a až do důchodu pracovala
v rostlinné výrobě.
V současné době má tři
vnoučata, pět pravnoučat
a jednu prapravnučku.
Vždy bývala veselá, měla
ráda společnost a život.
I když nyní paní Františka
velmi špatně slyší, je stále
ráda mezi lidmi. Odpočívá
a pozoruje dění kolem sebe.
Ještě vloni chodila na procházky alejí, nyní popochází
s hůlčičkou už jen po domově.
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