I v letošním roce se pro vás připravuje ochutnávka štrůdlů…..

Jevišovický advent 2015
14. listopadu 2015

sobota Jevišovické štrůdlování, Sýpka Jevišovice

28. listopadu 2015 sobota Setkání seniorů v jídelně AGRO Jevišovice
začátek v 16.00 hodin
- pro přihlášené jubilanty
29. listopadu 2015 neděle Rozsvěcení vánočního stromu
začátek v 17.00 hodin
29. listopadu 2015 neděle Vánoční výstava v kinosále Komenia
začátek v 17.30 hodin
(více informací ve Zpravodaji)
1. prosince 2015
8.00 – 10.30 hodin

pondělí Vánoční výstava v kinosále Komenia

4. prosince 2015
pátek
začátek v 17.00 hodin		
  6. prosince 2015

Mikulášská nadílka v kinosále Komenia
- s krátkým hudebním programem dětí ZŠ
Jevišovice

neděle Průvod čertů v Retzu
(více informací ve Zpravodaji)

13. prosince 2015
neděle Vánoční koncert Božického sboru
začátek v 15.00 hodin
kostel sv. Josefa v Jevišovicích
17. prosince 2015
čtvrtek Vánoční koncert ZŠ Jevišovice v kinosále
začátek v 18.00 hodin
Komenia
11. prosince 2015
pátek
začátek v 16.00 hodin

Vánoční koncert Hudební školy Lenky
Šťastné Urbánkové v kinosále Komenia

31. prosince 2015
čtvrtek Silvestr na Sýpce - večer plný hudby
začátek v 19.00 hodin
a dobré zábavy. Vstupné 350,- Kč
– v ceně vstupenky taneční zábava,
raut, půlnoční přípitek, bohatá tombola.

Vánoční mše v kostele sv. Josefa:
24. 12. 2015 		
25. 12. 2015 		
26. 12. 2015 		

ve 22.00 hodin
v
8.00 hodin
v
8.00 hodin
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…a zimní kulturní akce 2016
8. ledna 2016

pátek

Školní ples, Sýpka Jevišovice
- hraje Sabrin band

15. ledna 2016

pátek

Myslivecký ples, KD Boskovštejn
- hraje Jerry band

16. ledna 2016

sobota Ples města Jevišovice, Sýpka Jevišovice
- hraje skupina REFLEXY

22. ledna 2016

pátek

30. ledna 2016

sobota masopustní průvod Jevišovicemi
DOSOJ Jevišovice zve všechny spoluobčany
do průvodu v maskách!!!

6. února 2016

Ples TJ Fotbal Jevišovice, Sýpka Jevišovice

sobota Maškarní ples DOSOJ Jevišovice,
Sýpka Jevišovice

20. února 2016

sobota BLBÁ, BLBĚJŠÍ… a jedna blond!
Vystoupení travesti skupiny Kočky

12. března 2016

sobota Angelika – zájezd na muzikál do divadla
Brodway v Praze

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou zpravodaj našeho městečka. Periodikum, které
nejen shrnuje uplynulé dění, ale jsou zde i nastíněny záměry do budoucna.  
Nadcházející období nám opět umožní čerpat finanční podporu na projekty
pro zlepšení podmínek v Jevišovicích.  
V současné době díky budování kanalizace máme celé Jevišovice rozkopané a hlavním úkolem pro rok 2016 nemůže být nic jiného než kompletní
opravy komunikací. Projekt se již připravuje a veřejná zakázka pro tuto akci
bude spuštěna v listopadu nebo prosinci.
Mgr. Pavel Málek, starosta
P.S.
Rád bych se omluvil za potíže vzniklé s kopáním kanalizace. Příští rok
BUDE LÍP!!!!!!  
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KNIHOVNA JEVIŠOVICE INFORMUJE
Upozornění na omezení provozní doby knihovny
  8. 10. 2015
28. 10. 2015 –  1. 11. 2015
10. 11. 2015 a 19. 11. 2015

bude knihovna uzavřena
bude knihovna uzavřena
bude knihovna otevřena pouze dopoledne
od 9.00 do 12.00 hodin

Připravujeme:
Týden knihoven 5. 10. 2015 - 11. 10. 2015
V uvedeném termínu nabízí naše knihovna všem novým, dosud neregistrovaným, čtenářům možnost registrace na jeden rok zdarma. Stávajícím
čtenářům, kteří zapomněli vrátit knihy v řádném termínu, bude v uvedeném
týdnu prominut poplatek za pozdní vrácení knih.

PODĚKOVÁNÍ
Mělo by patřit k samozřejmostem, ale stále více se na něj zapomíná. A přitom jednoho nic nestojí a druhého potěší. PODĚKOVÁNÍ.
A tak bych chtěl touto cestou poděkovat několika lidem, kteří si mé poděkování určitě zaslouží.
Paní Zdence Komůrkové bych rád poděkoval za vedení čtenářského
kroužku, který se těšil u dětí veliké oblibě, a za organizování besed v místní
knihovně pro žáky naší školy, které jsou vždy velmi poutavé a zajímavé.
Paní Lence Novákové bych rád poděkoval za neskutečně obětavou práci
pro děti při vedení zájmové organizace PIONÝR. Jejich těšení se na každou
novou schůzku svědčí o tom, že její zanícení a nápady jsou „SUPER“.
A také bych rád poděkoval panu starostovi Pavlu Málkovi, panu Milanu
Hubatkovi, panu Karlu Auerovi a paní Janě Hochové, kteří nám na konci
školního roku „vytrhli trn z paty“ a velmi ochotně nás dopravili na vlakové
nádraží do Moravských Budějovic (a poté zpět) při našem školním výletě
do Hluboké nad Vltavou.
Takže ještě jednou - výše jmenovaní - DĚKUJI.
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Josef Fabík  

Nový školní rok - 2015/2016
Dne 1. září byl zahájen v ZŠ a MŠ Jevišovice slavnostním shromážděním
v sále Komenia nový školní rok 2015/2016. Díky správním zaměstnancům
byly prostory školy na zahájení vzorně připraveny.
Kromě tradičního malování stěn v celé škole a oprav nátěrů dveří bylo
v přístavbě hlavní budovy vyměněno 10 oken za plastová. Ve třech třídách
se opravila podlaha před tabulí. Chodba v hlavní budově je nyní rozdělena
dveřmi.
V kotelně byla zrekonstruována provlhlá stěna, na školním dvoře upraveny svody dešťové vody, aby se zamezilo vlhnutí zdí.
Mateřská škola získala úpravou staré plechové garáže na svém hřišti nové
prostory pro uložení hraček. V budově Komenia byla stavebně upravena výdejna jídla v mateřské škole a byly zde vyměněny rozvody vody. Ve školní
kuchyni se provedly změny na elektrickém vedení a kuchyně byla vybavena
nerezovými regály.
Do mateřské školy byly letos přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu a které k 1. září 2015 dovršily 3 roky. Celkem nastoupilo 20 nových dětí.
V letošním školním roce je v mateřské škole ve všech třídách celkem 68 dětí,
z toho je 32 předškoláků. V mateřské škole pracuje 5 učitelek.
Do základní školy nastoupilo na začátku nového školního roku 192 žáků.
Z toho je na 1. stupni 112 žáků a na 2. stupni 80 žáků. Škola je organizována
v 10 třídách, v každém ročníku po jedné třídě, pouze ve třetím ročníku jsou
dvě třídy. Na základní škole učí 13 učitelů.

Letošní 1. třída s paní učitelkou Lenkou Líškovou.
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Školní družina má dvě oddělení a má plně naplněnou kapacitu 70 žáků.
Pracuje ve dvou odděleních a jsou zde dva vychovatelé.
Počty žáků základní školy ze spádových obcí:
Jevišovice                    88 žáků
Bojanovice                  15
        
Černín                           9                
Jiřice                             3           
Rozkoš                        11            
Únanov                         2            
Znojmo                         1

Biskupice, Pulkov       
Boskovštejn               
Slatina                      
Prokopov                   
Střelice                      
Vevčice                     

19
13
22
  3
  5
  1

Mgr. Jan Vajčner, ředitel školy

Poděkování
V týdnu od 21. 9.
do 25. 9. 2015 byli žáci
všech tříd naší školy
pozváni na zhlédnutí
nové expozice z historie Jevišovicka v předzámčí. Výstavou je
provázel pan starosta
Pavel Málek.
Jeho
poutavé
a věku přiměřené povídání všechny zaujalo. Starší žáky výklad
pana starosty obohatil
o další zajímavosti ze
svého regionu. Mladší žáci si s radostí vyzkoušeli půdní bludiště, které je součástí
expozice.
Děkujeme
panu
starostovi za ochotu,
vstřícnost a jeho obdivuhodné odborné znalosti.
Jindra Sokolová
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Škola Taekwon - Do I.T.F Hwa-Rang
Jevišovice – úspěch na Mistrovství Asie
Ve dnech 1. - 5. 7. 2015 se zúčastnila výprava jevišovických taekwondistů
3 th. Asijského šampionátu v tradičním bojovém umění Taekwon – Do I.T.F.
Šampionát se konal v Uzbekistánu, ve starobylém městě Fergana, za účasti
prezidenta světové organizace I.T.F. GM Choi Jung Hwa IX. DAN.
Závodníci Josef Srb I. DAN a Václav Bůžek I. DAN se mezi velkou konkurencí více než devíti set závodníků ze sedmnácti zemí rozhodně neztratili
a do naší země se výprava vrátila se třemi medailemi.
Josefu Srbovi jen těsně unikl postup do finále a ze šampionátu si přivezl
bronzovou medaili ze sportovního boje – MATSOGI.
Ještě více naplněnou halu svým výkonem nadchl Václav Bůžek, který
k bronzové medaili ze sportovního boje navíc získal stříbrnou medaili ze sestav – TUL. O jeho skvělém výkonu během celé soutěže svědčí i to, že si
právě toto finálové klání uzbecká státní televize vybrala do přímého přenosu.
Byla to zároveň skvělá tečka za vystoupeními našich závodníků.
Žáci školy Hwa-Rang Jevišovice díky těmto skvělým výsledkům a příkladnému chování celé výpravy získali mnoho pozvání na podobné soutěže konané v asijském regionu.
Za výbornou reprezentaci děkuji závodníkům a za organizaci celé akce
panu Davidu Severinovi 5. KUP.
Eduard Liška – vedoucí školy

Dožínky a pivní slavnosti v Jevišovicích
V sobotu 29. 8. 2015 se v historickém městě Jevišovice konaly tradiční
dožínkové a pivní slavnosti, které jsou vyvrcholením letních kulturních akcí.
Dožínky a slavnosti piva byly doprovázené bohatým kulturním programem,
kde si každý návštěvník přišel na své. Slavnosti byly zahájeny naražením prvního pivního sudu zdarma všem návštěvníkům. Obcí prošel krojovaný průvod
chasy s hudebním doprovodem. Hlavní stárek chasy předal hlavnímu hospodáři slavnostně vyzdobený dožínkový věnec a bylo poděkováno za úrodu.
Dožínkové a pivní slavnosti posvětili bohové piva Cmelos a Slados se svojí
družinou a popřáli všem návštěvníkům dobrou náladu a stálou chuť na dobrý
pivní mok.
Součástí bohatého kulturního programu byla i travesti show Kočky, módní
přehlídka boutique Žanet a pití piva na čas. Doprovodný kulturní program byl
zaměřen na ochutnávku vín a dožínkových koláčků. Součástí této kulturní
akce byla i výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky. Dětské návštěvníky velice potěšilo malování na obličej, kde dokazovali svoji bezmeznou
kreativitu ve své tvorbě. Děti se také mohly projíždět na koních, využít nafukovací hrad a soutěžit o hodnotné ceny.
Na slavnostech nebyly opomenuty ani chuťové pohárky návštěvníků. Podávalo se prasátko a beránek pečený na rožni, živáňská pečeně, různé druhy
guláše, pečiva a jiných pochutin. Pivní pípy točily návštěvníkům piva známých českých pivovarů – Plzeň, Kozel, Starobrno…aj.
7
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Na slavnostech však nechyběla ani piva z produkce minipivovarů, jako
např. pivovar Dalešice, který nabízel Dalešickou jedenáctku - světlý ležák
12%. Dále na slavnostech byl zastoupen i minipivovar Dráteník z Únanova,
který nabízel pivo – Dráteník 11% a pivo Dráteník Karamelová 13%. Minipivovar Gajdoš z Biskupic se prezentoval s pivem – Gajdoš 11% ležák a pivo
Gajdoš 13% speciál. Mnoho návštěvníků hodnotilo kvalitu a chuť těchto minipivovarů velice pozitivně.
Vrcholem celého programu slavností byl ve 21 hodin velkolepý ohňostroj
a hudební zábava, která se protáhla až do ranních hodin.
PhDr. Antonín Antl

Pohádkový les v Jevišovicích
28. června 2015 proběhlo v zámeckém parku rozloučení se školním rokem
a zároveň byly přivítány letní prázdniny. Tato úspěšná akce se v Jevišovicích
zapsala do podvědomí většiny obyvatel, hlavně rodičů s dětmi. Rodiče se
svými ratolestmi procházeli cestu pohádkovým lesem, děti poznávaly pohádkové postavy a hrály soutěže o drobné ceny. Všichni zúčastnění prožili krásné
příjemné nedělní odpoledne, děti zažily velké dobrodružství a radost. Při procházce pohádkovým lesem rodiče vyzývali své děti, aby byly hodné nebo si
je vezme velký černý čert. Důležité však bylo, že děti měly velký zážitek ze
všech pohádkových postav a soutěží, které jim připravili pořadatelé – místní
spolek divadelníků.
Mgr. Marta Antlová
Pohádkové postavy
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Rumcajs s Mankou a Cipískem                                 Vodník Česílko s čerticí

Asterix a Obelix                                            Piráti z Karibiku a malý lodník
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Mlynář s mlynářkou

Čerti s ježibabou

Novinky z Domova pro seniory
Hudební odpoledne  - V průběhu celého léta probíhalo pravidelně v zámeckém parku „Posezení s harmonikou“. Písničky k poslechu i na přání zahrála harmonikářka paní Winklerová ze Znojma. Akce se zúčastnili kromě
seniorů z Domova i obyvatelé Města Jevišovice.
Den čokolády - V červenci aktivizační pracovnice zorganizovaly pro klienty „Den čokolády“, kde klienti za asistence pracovnic připravili a ochutnali
nejrůznější druhy lahodné čokolády.
Den otevřených dveří - V sobotu 5. září proběhl již osmý ročník Dne
otevřených dveří, který je jednou z největších událostí v roce pro klienty
i zaměstnance. Při této příležitosti bylo možné si Domov pro seniory prohléd11

nout. O hlavní program se postarala kapela Vysočanka, která hrála k tanci
i poslechu. S kulturním programem vystoupili klienti i zaměstnanci Domova,
mažoretky z místní základní školy a dětský pěvecký sbor ze Slatiny. Celé odpoledne provázela spousta doprovodných akcí jako např. prohlídka sanitního
vozu, měření krevního tlaku, malování na obličej, malý ZOO park či prodej
klientských výrobků.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina návštěvníků Dne otevřených dveří se zúčastňuje akce každoročně a akce se jim líbí. Téměř polovina
návštěvníků, kteří vyplnili dotazník, byla v příbuzenském vztahu k našim klientům, převážně děti, které navštěvují své rodiče pravidelně. Rodinní příslušníci jsou velice spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb, s informovaností
od zaměstnanců i s nabídkou aktivizačních činností.
MUS – Domov poskytuje péči lidem, kteří v důsledku svého onemocnění
mají problém s příjmem potravy, proto byl pořízen nový přístroj na mechanickou úpravu stravy (MUS). Tento přístroj umožňuje vhodnější přípravu stravy
pro současné potřeby klientů.
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Focení svateb - Po předchozí domluvě s ředitelem Domova je možné
uskutečnit focení svateb v areálu parku i ve vyhrazených prostorách zámecké
budovy.
Přednáška - Policie ČR – Staří lidé se často stávají terčem zájmu zlodějů, podvodníků i násilníků, proto jsme pozvali do Domova mluvčí Policie
ČR, která seznámila naše klienty s problematikou - jak předcházet riziku
okradení či přepadení, jak se vyhnout podvodu, jak zabezpečit svůj majetek,
jak se chovat v silničním provozu. Akce se bude do budoucna určitě opakovat
a bude přístupna i široké veřejnosti.

Bazárek na Sýpce
V sobotu 5. 9. 2015 se v prostorách restaurace Sýpka uskutečnil první
charitativní Bazárek zaměřený na prodej dětského a kojeneckého oblečení,
obuvi a hraček. Tuto akci uspořádal Jevišováček - klub pro maminky a jejich
děti za podpory serveru Modrykonik.cz.
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Nakupující mohli vybírat ze širokého sortimentu nabízeného zboží, dětem
byl k dispozici dětský koutek a malování na obličej.
Získaný výtěžek 1235,- Kč a neprodané věci byly věnovány Dětskému
centru Znojmo. Tímto bych ráda všem prodávajícím i nakupujícím poděkovala.
V březnu příštího roku bychom chtěli bazárek opakovat - přijďte prodat
či darovat oblečení, obuv a hračky, které už vaše ratolesti nepotřebují a tím
podpořit tuto akci. Budeme se těšit.
Barbora Nešporová, DiS.
Milé maminky, milé děti,
Klub Jevišováček Vás zve na pravidelné setkávání
v dětském koutku restaurace Sýpka.
Kdy: každý čtvrtek
Čas: od 10:30 do 11:30 hod.

KERAMICKÝ KROUŽEK
Keramický kroužek má již za sebou dva roky úspěšné tvůrčí činnosti.
Za tuto poměrně krátkou dobu prošla našimi řadami více jak třicítka účastníků. Mnozí by mohli namítnout, že za tu dobu naší činnosti máme již ve svých
domovech mnoho keramických výrobků nebo že je již nemáme kam doma
dávat, ale opak je pravdou. Bez ohledu na to, kolik jsme toho už v naší volnočasové aktivitě vytvořili, naučili jsme se své výtvory dávat jako dárky, čímž
děláme radost svým blízkým a svému okolí.
Tímto chci apelovat na vás všechny, co máte zájem aktivně tvořit a chcete
si vlastníma rukama vyzkoušet vytvořit určitý dárek - zastavte se za námi
do budovy školní dílny za Komeniem každý čtvrtek v 17.30 hodin, budeme
se na Vás těšit.
Mgr. Marta Antlová
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Tyto zahradní výrobky vytvořila
nově příchozí členka naší zájmové
keramické činnosti – slunečnice,
které neuvadnou.

Zahradní divotvorné kameny

Veselí ježci se
diví, co mají
za nové sousedy.
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Jak můžete vidět, tak malá Nelinka
má – ke keramickým výrobkům
své maminky vlastnický vztah
– prostě se jí velice líbí a odmítá je
půjčit.

Jevišovický pták Loskuták vesele kouká a hledá inspiraci.

Moudrá sova přemýšlí, co její
autorka vytvoří příště.
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Akce podpořené Skupinou ČEZ
Město Jevišovice a DSO Jevišovicka by tímto chtělo poděkovat NADACI
ČEZ, která v našem městě a regionu podpořila následující akce:
1.
2.
3.
4.
5.

Výstavbu hřiště před Sýpkou - 150 000,- Kč
Rekonstrukce Předzámčí – 350 000,- Kč
Bludiště v Předzámčí – 150 000,- Kč
Kulturní akce v rámci DSO Jevišovicka – 150 000,- Kč
Pořízení počítačů do ZŠ a MŠ Jevišovice – 100 000,- Kč  

Dotace kompostárna
DSO Jevišovicka získal dotaci 4,5 milionu korun na dovybavení sběrného
dvora. Za uvedenou částku byl pořízen drtič bioodpadu značky HUSSMANN.
Jedná se o německého výrobce, který se specializuje na stroje pro dřevozpracující průmysl a odpadářství. Stroj byl dodán v souladu s podmínkami smlouvy, ovšem trvalo cca 14 dnů, než byly odstraněny závady. V tomto případě
se neprokázala pověstná německá důslednost, drtiči nefungoval zpětný chod.  
Vady se podařilo odstranit až po 2 týdnech a nyní stroj již pracuje na plné
obrátky.
V současné době je vyhlášena výzva na vybavení kompostáren a město
Jevišovice zde podá 2 žádosti.
V jedné budeme žádat o odpadové nádoby na tříděný odpad (stávající si
pronajímáme od společnosti .A.S.A.). Pokud to bude možné, ještě bychom
zde rádi nakoupili několik velkoobjemových kontejnerů na tříděný odpad
a domácí lisy na plasty.
Druhá žádost bude směřována na dovybavení kompostárny. Dle stávajících zkušeností nám zde chybí manipulační technika. Traktor je často využíván k nejrůznějším pracím po městě, proto budeme žádat o peníze na nakladač či manipulátor. Ten bude vybaven nakládacími vidlemi, lžící a drápacími
vidlemi. Tyto žádosti se podávají do 13. 11. 2015 a věřím, že opět budeme
úspěšní.  
Mgr. Pavel Málek, starosta

Dotace na rekonstrukci hasičárny
V letošním roce bylo spuštěno nové dotační období a pro města a obce
mohou plynout peníze z několika zdrojů hlavně z Integrovaného operačního
programu. Ten nabízí několik tzv. os podpory a jedna z nich je zaměřena
i na dovybavení bezpečnostních sborů a zlepšení podmínek.
Pro tuto oblast připravujeme rekonstrukci hasičárny. Je zadán projekt,
který bude řešit kompletní zateplení budovy, rekonstrukci elektrorozvodů,
vnitřní dispozice a také vydláždění dvora s přístřeškem pro techniku.
O dotaci budeme žádat zřejmě v průběhu příštího roku a rekonstrukce by
mohla začít na jaře 2017.
Mgr. Pavel Málek, starosta
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Hlavní včelařská sezóna skončila
Letošní včelařská sezóna byla pro mnohé včelaře v naší organizaci samé
překvapení. Během zimy plno včelstev uhynulo, na jaře převládaly kolísavé
teploty a poměrně silné a časté studené větry zabrzdily rozvoj včel. V dubnu
mnoho včelařů při kontrole včelstev zjistilo, že včelám rapidně mizely zásoby,
mnohdy bylo nutné včelstva dokrmovat. Situace se začala zlepšovat až v první dekádě května, kdy příroda nabízela dostatek pylu z rozkvetlých rostlin
a ovocných stromů. Pro včelaře bylo milým překvapením, že včelstva jarní
rozvoj poměrně rychle dohnala a před hlavní snůškou byla v dobré kondici
a síle. Z této situace mezi mnohými včelaři převládal názor, že i tento rok
bude opět rojový, což se však nesplnilo. Tato včelařská sezona byla téměř bez
rojů, což pro včelaře a výnos medu je velice pozitivní.
V polovině května většina včelařů vytáčela první květový med, kdy medový výnos dosahoval poměrně dobrých výsledků, což většinu včelařů velice
potěšilo. V květnu také mnoho včelařů zakládalo nová včelstva, tzv. oddělky.
Oddělky se zakládají z důvodu rozšíření včelstev, ale jsou také využívány jako
např. včelstva záložní. V červnu byla poměrně dobrá snůška i z akátu. Je však
pravdou, že se nepodařilo vytočit čistý akátový med. Tento med obsahoval
mimo nektaru akátu i příměsi medu lesního, jinými slovy jde o med smíšený,
je však kvalitní a velice chutný. V červnu začala medovat celkem dobře i lípa.
V období květu lípy bylo ještě poměrně vlhké počasí, což mělo vliv na tvorbu
lipového nektaru, což včely lákalo a nosily lipový nektar.
V červenci již bylo velice suché a horké počasí a příroda nenabízela vhodné
snůškové podmínky. Vlivem těchto klimatických podmínek včelstva jen paběrkovala na zbývajících květech. Mnozí včelaři museli dokonce mírně včelstva přikrmovat, aby nestrádala hladem. V jiných letech v červenci zachraňuje snůšku medovicový med, tzv. lesní med. Tato snůška lesního medu nebývá
v našem regionu tak významná, jako například na Vysočině, nicméně mnozí
včelaři v naší organizaci dosahují, pokud jsou vhodné klimatické podmínky,
zajímavých výnosů.
V měsíci srpnu se provádí rovněž léčení proti tzv. varoáze a včelstva se již
také intenzivně krmí cukerným roztokem. Je nutné včelstva na zimu dostatečně zásobit, aby nestrádala hladem. Celkově se dodává na jedno včelstvo
15 – 20 kg cukerných zásob. V tomto období silná včelstva mají v úlu asi
30 000 včel a takovou sílu je nutné včas a dostatečně zakrmit. Včelstvo také
omezuje včelí královnu v intenzivním kladení vajíček, je to příprava na zimu.
Včely cítí, že příroda již z hlediska snůšky moc nenabízí a připravují se i ony
na zimu. V průběhu srpna se začínají rodit tzv. včely dlouhověké, které jsou
ve včelstvu a se včelí královnou až do jara.
Začátkem září, jak praví stará moudrost, má včelař tzv. zahodit klíč od
včelího úlu a nemá včely již zbytečně vyrušovat.
Toto je velmi stručně popsaná činnost včelařů v naší základní organizaci mimo dalších činnosti, které musí včelař ještě udělat, aby mohl úspěšně
chovat včelstva a vytočit kvalitní MED. Práce s chovem včel je náročná a zodpovědná po celý rok, což každý včelař jistě potvrdí – celý rok je co dělat, ale
nás včelaře to nemírně baví.
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Statistika ZO ČSV Jevišovice za rok 2015
Počet zazimovaných
včelstev

Med

Vosk

Produkce nových matek

292

6 277 Kg

124 Kg

47

Včelstva v plné síle

Rámky jsou plné medu
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Nově založený oddělek na pěti rámcích s kladoucí matkou

Kladoucí matka se včelím doprovodem

Základní organizace
Českého svazu včelařství Jevišovice
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Co takhle dát si štrůdl aneb peču,
pečeš, pečeme…
Po horkém létě nás čeká opět podzim.
Před rokem, kdy nás parta chlapů „od jitrnic“ vyzvala, ať se také do něčeho pustíme, tak si parta ženských řekla - a co takhle dát si štrůdl? Bez
jakýchkoliv zkušeností a praxe jsme se tedy do toho s velkou vervou pustily.
Příjemným překvapením byl velký počet soutěžících a bohatá rozmanitost
domácích štrůdlů. Ještě, že nás bylo na Vás, co jste upekli štrůdly, dost.
Pěkně jste nám zatopili, ale zároveň i potěšili. Ani jsme nestačily krájet, kolik
bylo přineseno výrobků do soutěže.
Věřím, že i letos si budete chtít zase zasoutěžit o to, kdo bude mít nejchutnější štrůdl.
Proto 14. listopadu 2015 pro Vás v restauraci Sýpka chystáme již
II. ročník štrůdlování.
Tentokrát budeme hodnotit dvě kategorie – štrůdl sladký a slaný, každý
zvlášť.
Všichni zájemci o účast v soutěži dodají své výrobky od obchodu k paní
Hruškové v sobotu 14. 11. 2015 do 11.00 hodin, od každého vzorku 2 kusy,
2 „nohavice“.
Již se na Vás těšíme!
Za všechny štůdlaře a štrůdlařky

Dana Hrušková
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NÁVOD JAK POSTUPOVAT PŘI VÝSTAVBĚ
DOMOVNÍ PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ
KANALIZACE V JEVIŠOVICÍCH A V OBCÍCH
ČERNÍN A STŘELICE
Napojení objektů na splaškovou kanalizaci se provádí kanalizační přípojkou.
Je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět dešťovou vodu!!!
Dále je popsán postup při výstavbě domovní gravitační části přípojky
splaškové kanalizace:
1. Součástí stavby splaškové kanalizace v obci je také gravitační potrubí
veřejné části kanalizační přípojky (odbočení) pro napojení jednotlivých
objektů. To znamená, že každý objekt bude mít zřízeno své místo pro
napojení. Gravitační potrubí bude vyvedeno stavební firmou z hlavního řadu
až mimo komunikaci (dle situace) a zaslepeno víčkem. Zhotovení a napojení
gravitační části kanalizační přípojky od nemovitosti do gravitačního potrubí
veřejné části kanalizační přípojky je záležitostí vlastníka objektu.
2. Při stavbě kanalizační přípojky je nutno respektovat Stavební zákon
a další obecně závazné právní předpisy, na každou přípojku musí být zejména
zpracován projekt, a získáno příslušné povolení od stavebního úřadu (územní
souhlas);
3. Projekt kanalizační přípojky musí být vypracován pouze oprávněným
projektantem.
4. Bude-li mít vlastník objektu potvrzený projekt a příslušné povolení
od stavebního úřadu, pak je možno zahájit stavbu kanalizační přípojky.
5. Stavbu gravitační části přípojky je možné zadat buď odborné stavební
firmě, nebo si ji může postavit každý svépomocí. Napojení přípojky
na veřejnou část gravitačního potrubí kanalizační přípojky je možné
až po kolaudaci splaškové kanalizace.
6. Po položení gravitačního potrubí kanalizační přípojky a před jeho
zasypáním, je vždy nutno dohodnout s pracovníkem Vodárenské akciové
společnosti, a.s., divize Znojmo – provoz kanalizace, termín kontroly uložení
přípojky - fyzická kontrola, že gravitační přípojka je vybudována
v souladu s územním souhlasem a že jsou do ní napojeny pouze
splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC apod.) a není
do ní napojena dešťová voda ani odpadní vody z chovu hospodářských
zvířat.
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Tímto pověřeným pracovníkem je zástupce provozu kanalizací
p. Pavel Málek- telefon 728 973 963 případně – tel. 515 282 550 (p. Kišš),
který zkontroluje správnost a kvalitu položení potrubí a povolí zasypání.
Bez této kontroly nebude přípojka zprovozněna!!!
7. Bude-li stavba přípojky pracovníkem nebo zástupcem Vodárenské
akciové společnosti, a.s. schválena, vyplní pracovník provozu kanalizace
protokol (list „C“) a předá jej žadateli. Za provedení kontroly a za vystavení
protokolu je vlastníkovi objektu účtována částka 500,- Kč včetně DPH,(
kterou je vlastník objektu povinen uhradit v hotovosti oproti předání
písemného protokolu). Dnem schválení stavby přípojky je Vodárenská
akciová společnost, a.s. oprávněna fakturovat vlastníkovi připojovaného
objektu (odběrateli) za stočné, nebude-li předem dohodnuto jinak.
Stočné je odběrateli účtováno podle stavu vodoměru v souladu
se zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů. Při odběru vody z domovní studny se stočné počítá
paušálně: 35 m3 za 1 osobu za rok, a to v souladu s vyhl. č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších
předpisů.
Několik důležitých technických zásad pro budování domovních
přípojek splaškové kanalizace: divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25
Znojmo
1. Do domovní přípojky splaškové kanalizace mohou být odváděny
pouze splaškové vody z domácností (z kuchyně, koupelny, WC
apod.). Nesmí se vypouštět dešťové vody ani odpadní vody z chovu
hospodářských zvířat.
2. Každá nemovitost může mít pouze 1 domovní přípojku. Více domovních
přípojek se povoluje ve výjimečných, předem schválených, případech (např.
mimořádně rozlehlý objekt, zvláštní překážky bránící jinému technickému
řešení apod.).
3. Trasu gravitační části domovní přípojky je vhodné volit přímou, co
nejkratší a v jednotném sklonu. Je-li domovní přípojka dlouhá, zalomená
nebo v malém sklonu, je nutno zřídit čistící šachty nebo alespoň vložit čistící
kus případně T kus. Přípojka musí být provedena jako vodotěsná.
4. Gravitační část domovních přípojek doporučujeme vybudovat jednotně
o průměru DN 150 mm z kameniny, PVC nebo PP. Při přechodu z kameniny
na PVC nebo PP je nutno použít originální přechodový kus.
5. Sklon domovní přípojky DN 150 mm by měl být minimálně 2%. Menší
sklon může způsobit ucpání potrubí usazeninami.
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6. Do přípojky se nesmí vypouštět odpadní vody ze žumpy nebo
septiku. (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 18 odst. 3)
7. Do kanalizační přípojky nesmí být připojen odpad, na kterém je
osazen drtič zbytků jídel.
Zákon o vodách č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá
všem majitelům domů zabezpečit nezávadnou likvidaci odpadních vod. Dle
ust. § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších předpisů, může obec v přenesené působnosti rozhodnutím uložit
vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou
vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je
to technicky možné.
Vlastník kanalizace, nebo dle uzavřené smlouvy provozovatel, má právo
dle ust. §8 odst. 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů, na úplatu (stočné) za odvádění a čištění,
případně zneškodňování, odpadních vod.
Není-li množství vypouštěných odpadních vod přímo měřeno, předpokládá
se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští
do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění vodoměru odebral.
Takto získané množství odpadních vod je podkladem pro vyúčtování stočného.
V případech, kdy není osazen vodoměr, zjistí se množství vypouštěných
odpadních vod odborným výpočtem podle směrných čísel roční potřeby vody
uvedených v příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tento
výpočet musí být ověřen provozovatelem kanalizace.
Majitel nemovitosti provádějící zneškodňování odpadních vod
vyvážením na pole, zahrady nebo vypouštěním do vodních toků se
dopouští přestupku proti zákonu o vodách a hrozí mu vysoké sankce
od vodoprávního orgánu nebo inspekce životního prostředí.
Za povolené zneškodňování odpadních vod se dle zákona považuje vypouštění odpadní vody do domovní, nebo obecné kanalizace ukončené odpovídající čistírnou odpadních vod. Nebo mít vybudovanou nepropustnou a zkolaudovanou jímku na odpadní vodu a také věrohodně prokázat vyvážení této
jímky (nejlépe fakturou od firmy oprávněné k vyvážení a nezávadné likvidaci
odpadních vod). Nebudou-li mít majitelé jímek tento doklad k dispozici, nebo
pokud dům jímkou nebude vybaven vůbec, hrozí vlastníkům vysoké pokuty
za znečišťování životního prostředí.
Doporučujeme proto všem občanům včasné připojení na budovanou splaškovou kanalizaci v obci.
Vodárenská akciová společnost, a.s.
divize Znojmo, Kotkova 20, 670 25 Znojmo
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Několik informací k přípojkám kanalizace
za město Jevišovice
Veřejná část kanalizace vč. části přípojek je již hotová, nyní se pracuje
na úpravách povrchů.
ce.

Domácnosti však nyní čeká vybudování přípojek k veřejné části kanaliza-

Jakmile budete mít projektovou dokumentaci k vybudování přípojky
od ing. Chromíka, požádáte na stavebním úřadě MěÚ Jevišovice u ing. Smolkové o územní souhlas.
Níže přidáváme několik tipů na firmy, které Vám mohou provést výkopové
práce či připojení kanalizace, pokud nevíte, na koho se obrátit…
Koch Karel, Střelice, topenářství – tel. 603 844 388
Růžička, Bojanovice, instalatérství – tel. 731 236 662
VIKO Jevišovice, výkopové práce, vybudování přípojky – tel. 737 252147
Ludvík Marek, Bojanovice, výkopové práce – tel. 602 534 006
Hakszer, Černín, výkopové práce – tel. 606 780 602
Palát Milan, výkopové práce, vybudování přípojky – tel. 732 553 339,
737 396 968.

Vánoční výstava
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 29. 11. 2015 od 17.30 hodin a v pondělí 1. 12. 2015
od 8.00 hodin do 10.30 hodin 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 mě, prosím,
telefonicky, mailem, osobně….
Marie Straková, tel.:724 541 058,
mail: su@jevisovice.cz
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Do třetice…..
KOČKY BUDOU !!!
Mnozí z vás  se v loňském roce s rozpaky rozmýšleli, zda jít či nejít na listopadové vystoupení travesti skupiny Kočky, které proběhlo v kinosále Komenia. Sál příliš zaplněný nebyl, ale přece jenom ohlasy od těch, „kteří to riskli“
byly výborné a proto jsme Kočky pozvali i na pivní slavnosti a dožínky.
Zde však nebylo možné jejich program předvést úplně stoprocentně, se
vší parádou, se všemi komentáři, protože na podiu se střídali různí vystupující, nebylo tolik času na přípravu, tolik možností pro parádní příchod apod.
A proto – do třetice všeho dobrého – můžete Kočky u nás vidět 20. února
2016 v Komeniu ještě jednou, v novém programu BLBÁ, BLBĚJŠÍ…a jedna
blond!
Vstupné 150,- Kč.
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Výlet za čerty do Retzu
V neděli 6. 12. 2015 pořádáme výlet do rakouského Retzu na průvod
čertů. Odjezd autobusu z kruhového objezdu v Jevišovicích ve 14.30 hodin,
odjezd z Retzu předpokládáme v 18.00 hodin (dle aktuální domluvy v autobuse). Cena za osobu je 50,- Kč, platí se při přihlášení. Zájemci se přihlásí
u p. Strakové do 20. 11. 2015.
Ve městě se na vyzdobeném náměstí konají adventní trhy, na kterých lze
ochutnat selské speciality, pečené kaštany, zahřát se lahodným punčem či
svařeným vínem.
Kolem 16.30 hodin začíná průvod typických rakouských čertů Krampusů.
Velkolepé shromáždění horských čertů. Čertovské řádění se dědí z generace
na generaci, stejně jako obdivuhodné detailně vyřezávané masky z lipového
nebo borového dřeva. Na masky se upevňují pravé beraní, mufloní, kamzičí
nebo jelení i kozí rohy, které mohou být až metr dlouhé. Rohatí krasavci
jsou opravdu strašidelní, takže jestli se někdo bojí našich českých čertů,
setkání s těmi rakouskými pro něj bude náročná „stezka odvahy“. Hrozivé
masky, hlučné řinčení řetězů a zvonců, jekot a řev za doprovodu pyrotechnických efektů je nezapomenutelným zážitkem.
Marie Straková
inzerce

Anna Obrdlíková otevírá

NOVÝ DÁRKOVÝ OBCHŮDEK,
ve kterém najdete kromě dárkového zboží i sušené plody,
kosmetiku, pomocníky při úklidu a další oblíbené zboží.
Ceny: internetové
Otevírací doba: můžete přijít kdykoli, ráda Vás obsloužím. Pokud
chcete mít jistotu, že budu doma, zavolejte předem na číslo
774499767.
Kde: Jevišovice 334
Brzy nashledanou.
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