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Akce „Podpořme Nepál“ úspěšná Fotoaktuality
V reakci na silné zemětřesení, které na kon-
ci dubna zasáhlo Nepál, uspořádalo město 
Jevíčko ve spolupráci s  jevíčským cestova-
telem a fotografem Janem Košťálem bene-
fiční akci Podpořme Nepál. 
Honza  při  svých  cestách  několikrát  na-
vštívil  místa  postižená  zemětřesením  jako 
např. náměstí Durbar v Kathmandú,  „opičí 
chrám“  Svajambunáth  a  další  pamětihod-
nosti  v  hlavním  městě  Nepálu.  Vernisáž 
Honzových  fotografií  spojenou  s  videozá-
znamy nepálské reality uvedl Mgr. Zdeněk 
Bombera,  další  ze  spoluorganizátorů.  Vý-

stava, která by se tematicky dala nazvat „Hory a lidé“, měla úspěch divácký i ekonomický, a tak 
na účet neziskové organizace Člověk v tísni „SOS Nepál“ mohlo putovat 11.555 Kč z dobrovol-
ného vstupného. Dalším zdrojem pomoci budou peníze utržené za prodej fotografií. Organizá-
toři děkují všem dárcům.           

Mgr. Miroslav Šafář, foto Jan Košťál

www.jevicko.cz

Kam v Jevíčku odevzdat bioodpad?
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli ukončit dosavadní skládkování bioodpadu na „autostrá-
dě“, nabízíme následující možnosti ukládání tohoto druhu odpadu:
•  ve sběrném dvoře v Jevíčku Na Salajce v rámci provozní doby:  středa 7:00  – 11:30, 

12:00 -17:00, pátek 12:00 – 17:00,  sobota 7:00 – 12:00. Počínaje červnem bude provozní 
doba sběrného dvora rozšířena o pondělní dopoledne 7:00 - 12:00. Menší množství biood-
padu je možné ukládat také do hnědých kontejnerů, které budou umístěny před sběrným 
dvorem, na ulici Třebovské a v Zadním Arnoštově

•  dále  lze využít možnost bezplatného uložení bioodpadu v areálu Hanácké zemědělské 
společnosti Jevíčko po všechny dny v týdnu v rozmezí 8:00 – 17:00 hodin. K tomuto účelu 
je vyhrazen přistavený kontejner. Za tento vstřícný krok vedení HZS velmi děkujeme. V pří-
padě většího množství je možné se individuálně dohodnout na uložení bioodpadu v někte-
ré z kompostáren HZS.

Pokud si nejste  jisti, co vše  je považováno za bioodpad,  tak Vám následující odstavec může 
pomoci ve správném třídění.

Bioodpad je  organická  (v  půdě  roz-
ložitelná)  hmota,  která  v  sobě  váže 
spousty živin, které můžeme ve formě 
kompostu navracet do půdy. 
Mezi bioodpad patří:
•  listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, ze-
leniny,  čajové  sáčky,  kávová  sedlina, 
zbytky  rostlin,  piliny,  dřevní  štěpka 
z větví stromů a keřů, hlína z květiná-
čů, spadané ovoce atd.
Mezi bioodpad nepatří:
•  zbytky  jídel  (tzv.  gastroodpad), 
jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá 
zvířata, exkrementy masožravých zví-
řat,  znečištěné piliny  a  všechny další 
bioologicky nerozložitelné odpady.

Děkujeme našim občanům za pochopení při zavedení tohoto opatření, díky kterému se nám 
podaří revitalizovat další část „autostrády“ za Jevíčkem.

Vedení Města Jevíčka

Uctili jsme památku obětí 2. světové války 
pietním aktem k 70. vyročí osvobození

Jevíčkem se prohnal 39. ročník GP Matoušek, 
Závod míru nejmladších cyklistů Evropy

Oprava komunikace Nerudova zahájena
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O úvěrové optimalizaci, ovšem nejen  
o ní …
Moderním trendem poslední doby v oblasti 
bankovních  úvěrů  a  půjček  je  tzv.  úvěrová 
optimalizace.  Není  to  nic  jiného  než  vy-
užití  stávající  situace  na  bankovním  trhu, 
kdy  jsou podmínky pro příjemce úvěrů tak 
příznivé,  že  se  vyplácí  jeden  úvěr  nahradit 
úvěrem jiným, výhodnějším. Banky nabíze-
jí v současné době velmi  lákavé podmínky, 
volných peněz mají  dostatek,  a  tak  prově-
řeným  klientům  umějí  nabídnout  takové 
podmínky,  o  kterých  se  jim  před  několika 
lety ani nesnilo. Často tak vhodným načaso-
váním a přefinancováním lze ušetřit nemalé 
finanční prostředky. Nejčastěji se píše o vý-
hodných podmínkách a nahrazení hypoték 
pro občany, ale podobný model  lze samo-
zřejmě využít  i pro města  či obce.  Jevíčko, 
vzhledem  ke  stabilním  finančním  tokům  
a zdravé zadluženosti, je dobrým partnerem 
i pro banky. Proč toho tedy nevyužít a neříct 
si o lepší podmínky?
Proto  jsme  vstoupili  do  jednání  s  Českou 
spořitelnou,  naším  hlavním  partnerem 
v oblasti financí, a výsledek se dostavil. Po 
zvážení rozpočtového výhledu na další ob-
dobí  při  přihlédnutí  k  aktuálnímu  stavu  fi-
nančních prostředků byla navržena varianta 
předčasného  splacení  zůstatku  úvěru  cca  
8 mil. Kč čerpaného na rekonstrukci náměs-
tí, který má konečnou splatnost v roce 2017. 
V  Jevíčku  samozřejmě  aktuálně  probíhají 
jiné  investiční  akce,  které  nelze  realizovat 
bez  dlouhodobých  úvěrových  zdrojů.  Pro 
tento  účel  bude  proto  otevřen  úvěr  jiný, 
s  podmínkami  mnohem  příznivějšími  než 
úvěr předchozí.
Finanční  efekt  z  této  „výměny“  je  zřejmý, 
úspora na úrocích cca 418 tis. a snížení cel-
kového úvěrového zatížení města cca o 2,9 
mil. Kč.
Od financí bych rád krátce odskočil ke spor-
tu a  kultuře. V době,  kdy píšu  tohle okén-
ko, máme za sebou jednu z největších akcí 
v  Jevíčku.  Tou  je  Závod  míru  nejmladších, 
což  je  závod  pro mladé  cyklisty,  který má 
již mnoho  let pevné místo v českém  i me-
zinárodním cyklistickém kalendáři. Troufám 
si říct, že v evropském porovnání nemá ob-
doby svým rozsahem ani sportovní úrovní. 
ZMN,  to ale není  jen cyklistický  závod pro 
mládež, ale i další akce pro veřejnost. Mezi 
ně patří cyklistická jízda pro „hobíky“, rodi-
ny s dětmi, pořádaná k trase 3. etapy.  Další 
doprovodnou  akcí  jsou  cyklistické  závody 
dětí, vystoupení dětí z mateřské školy a zá-
kladní  umělecké  školy  při  slavnostním  za-
končení, výstava prací s tématikou cyklistika 
atd.  Nedílnou  součástí  sportovní  události 
je  vystoupení  místních  hudebních  skupin  
z Jevíčka a okolí.
Závod,  jehož  rozsah  i  úroveň  jsou  velmi 
kladně hodnoceny ze strany jeho účastníků 
či doprovodných  týmů, dostává naše měs-
to do povědomí nejenom u nás, ale i v za-
hraničí.  Važme  si  toho, máme  se  skutečně 

Okénko radních Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 8. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský  úřad  Jevíčko  v  souladu  s  usta-
novením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích  (obecní zřízení), v platném 
znění,  informuje  o  konání  8.  zasedání 
Zastupitelstva města  Jevíčka,  svolaného 
starostou města Dušanem Pávkem, dipl. 
um.  v  souladu  s  §  103 odst.  5  zákona o 
obcích.
Místo konání: 
zasedací místnost Městského úřadu 
Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání:  15. 06. 2015 od 16:30 h
Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitel-
stva

5) Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6)  Zpráva  kontrolního  výboru  za  období 
12.2014-5.2015

7) Zpráva komise stavební
8) Zpráva komise životního prostředí
9) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2015
10) Směna pozemků v k. ú. Jevíčko-předměstí 
s HZS Jevíčko a. s.

11) Prodej pozemku p. č. st. 139/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov

12) Restaurování sousoší Piety
13)  Realizace  chodníku  v  úseku  Okružní  I  – 
Svitavská

14) Korespondence, různé
15) Diskuse
16) Usnesení

Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 
starosta města Jevíčka

čím pochlubit. V této souvislosti patří velký 
dík  všem  organizátorům,  pomocníkům, 
dobrovolníkům  i  partnerům-firmám,  bez 
jejichž finanční podpory by tento závod ni-
kdy nemohl pokračovat. Jedno jméno bych 
ovšem  rád  zmínil  a  tím  je  „guru  jevíčské 
cyklistiky“ pan Antonín Dostál.  Jeho elán, 
nadšení  i organizační  schopnosti  jsou  zá-
rukou kvalitní cyklistiky a velkého renomé 
našeho města.
Krásné letní a pohodové dny 

Jan Finsterle

Vážený pane starosto a členové Rady 
města Jevíčka.
Dovolte  mně,  abych  Vám  jménem  ZO  ČSBS  
v Jevíčku i jménem svým upřímně poděkoval 
za  úpravu  prostranství  v  prostoru  pomníku 
obětí  druhé  světové  války  a  za  důstojnou 
organizaci  a  zajištění průběhu pietního aktu 
k  70.  výročí  porážky  německého  fašismu  
a osvobození naší vlasti a našeho města.
Vážíme  si  Vaší  starostlivosti  a  péče  o  pa-
mátná místa odboje, která  jsou nejen připo-
mínkou  historických  událostí,  ale  přispívají  
i k vlastenecké výchově mladé generace.

předseda ZO ČSBS v Jevíčku
Adolf Řehoř

Příprava knihy 
o Jaroslavu Mackerlovi
Vážení  spoluobčané,  jistě  víte,  že  Jevíčko 
je  rodištěm  významné  osobnosti  v  oblasti 
vlastivědy, archeologie, historie, architektury  
a  také průkopníka českého kresleného filmu 
Jaroslava Mackerleho. Většina z nás zná Jaro-
slava Mackerleho  jako autora knihy  „Letopis 
města  Jevíčka“,  jeho  odborná  a  publikační 
činnost  je  však  mnohem  širší  a  bohatší,  je 
totiž  celorepublikově uznávaná v odborných 
kruzích zejména ve vztahu k dějinám,  lidové 
kultuře a kulturnímu dědictví Malé Hané. 
Jaroslav  Mackerle  se  narodil  8.  srpna  1913 
v Jevíčku v rodině stavitele Julia Mackerleho. 
Po absolvování jevíčského reálného gymnázia 
vystudoval architekturu v Brně. Do Jevíčka se 
vrátil jako čerstvý absolvent a po smrti svého 
otce se ujal společně s bratrem Karlem řízení 
rodinné firmy.  Jeho manželkou se stala  Julie 
Worlová,  která  měla  také  velmi  vřelý  vztah 
k  národopisu Malé Hané,  a  tak  společně  se 
svým manželem a za pomoci Emila Tutsche, 
zakladatele  muzea  v  Jevíčku,  vydali  knihu 
„Pohádky z Jevíčka a okolí“. Jaroslav Mackerle 
zemřel 3. listopadu 1964 ve svých jedenapa-
desáti  letech, částečně na následky vážného 

zranění,  způsobe-
ného  v  roce  1962 
pádem  z  lešení 
svého  domu  na 
náměstí  v  Jevíčku. 

Architektonické  dílo  Jaroslava  Mackerleho 
najdeme  v  podobě  nejrůznějších  staveb  po 
celé Malé Hané (Jevíčko, Úsobrno, Jaroměři-
ce, Knínice).
Komplexní odborné zhodnocení života a díla 
Jaroslava Mackerleho doposud neexistovalo. 
Proto nyní vítáme aktivitu autorského týmu, 
jenž je větší měrou tvořen badateli z Filozofic-
ké  fakulty Univerzity  Palackého  v Olomouci, 
pod vedením Lukáše F. Peluňka, k vydání kni-
hy s názvem „Jaroslav Mackerle (1913-1964). 
Mezi  vlastivědou  a  rýsovacím  prknem“.  Au-
torský tým vítá případnou finanční spoluúčast 
mecenášů z řad občanů a soukromých firem, 
kteří by měli možnost přispět na náklady vy-
dání  knihy.  Kniha  bude  obsahovat  poděko-
vání a  seznam všech  těchto mecenášů, kteří 
na vydání knihy přispějí. Příspěvek na vydání 
knihy je možné poukázat na základě smlouvy 
na Městském úřadě v Jevíčku. Za případné fi-
nanční dary předem děkujeme.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka.

Foto: 
Jaroslav Mackerle 
se ženou Julií  
(nedatováno), zdroj: 
rodinný archiv
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6/1  Zastupitelstvo určuje:
a)     zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele  zápisu  Ing.  Jaro-
slava Zezulu a Martina Pávka,

6/2  Zastupitelstvo schvaluje:
a)     návrhovou  komisi  ve  složení:  Bc.  Jan 

Finsterle,  Pavla  Konečná,  Ing.  Roman 
Müller,

b)     program zasedání,
c)     směnu spoluvlastnického podílu o ve-

likosti id. ½ k celku pozemku p. č. 5201 
(16.257  m2)  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  
v majetku Města  Jevíčko  za  pozemek 
nesoucí  původní  označení  p.  č.  5198 
(8.129  m2)  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  
v majetku společnosti Hanácká země-
dělská společnost Jevíčko, a. s. + směn-
nou  smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  
a  společností  Hanácká  zemědělská 
společnost  Jevíčko,  a.  s.,  Třebovská 
713,  569  43  Jevíčko  na  směnu  spolu-
vlastnického  podílu  o  velikosti  id.  ½  
k celku pozemku p. č. 5201 (16.257 m2) 
v k. ú.  Jevíčko-předměstí  za pozemek 
nesoucí  původní  označení  p.  č.  5198 
(8.129 m2) v k. ú. Jevíčko-předměstí + 
úhradu  správního  poplatku  katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč,

d)     prodej pozemku p.  č. 24/8  (30 m2), p. 
č. 24/9 (9 m2) a p. č. 24/10 (5 m2), vše 
zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov Michalu 
Slávikovi,  Jindřichova 2383/12, 616 00 
Brno  za  cenu 35 Kč/m2,  celkem 1.540 
Kč  +  úhradu  správního  poplatku  ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a  Michalem  Slávikem  na  prodej  po-
zemků p. č. 24/8, p. č. 24/9 a p. č. 24/10, 
vše zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov,

e)     úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na 
rok 2015,

f)     koupi  pozemku  p.  č.  5199  (9.935  m2)  
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od 
Evy Machaňové, Rousínovská 1047/21, 
627 00 Brno za cenu 400.000 Kč za celý 
pozemek + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu  úřadu  v  hodnotě  1.000 

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 13. dubna 2015
Kč + úhradu daně z nabytí nemovitých 
věcí ve výši 16.000 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem  Jevíčko  a  Evou Macha-
ňovou  na  koupi  pozemku  p.  č.  5199  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

g)     výsledek výběrového řízení na projek-
tovou  dokumentaci  na  akci  „Výměna 
vodovodu a kanalizace na ul. Okružní 
IV,  Jevíčko“,  ve  kterém  nejvýhodnější 
nabídku podala firma Vodárenská spo-
lečnost  Chrudim,  a.  s.,  Novoměstská 
626,  537  28  Chrudim  za  nabídkovou 
cenu 68.605 Kč bez DPH,

h)     cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko  a  firmou  Vodárenská  společ-
nost Chrudim, a. s., Novoměstská 626,  
537 28 Chrudim k realizaci projektové  
dokumentace na  akci  „Výměna  vodo-
vodu  a  kanalizace  na  ul.  Okružní  IV, 
Jevíčko“ za nabídkovou cenu 68.605 Kč 
bez DPH,

i)     cenovou  nabídku  SÚS  Pardubického 
kraje,  cestmistrovství  Moravská  Tře-
bová na opravu zemědělských obsluž-
ných  cest  v  úseku  podél  areálu  HZS 
Jevíčko, a. s. k biocentru ve výši 24.000 
Kč bez DPH,

j)     cenovou  nabídku  SÚS  Pardubického 
kraje,  cestmistrovství  Moravská  Tře-
bová  na  opravu  části  parkoviště  na 
východní straně Palackého náměstí ve 
výši 47.875 Kč bez DPH s realizací v ter-
mínu po 16. 5. 2015,

6/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)     zprávu o činnosti PBH města Jevíčka za 

rok 2014,
b)     úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na 

rok 2015 schválenou Radou města Je-
víčko dne 30. 3. 2015,

c)     žádost společnosti ZOLOVA real, s. r. o., 
U Panelárny 602/11, 773 00 Olomouc- 
Chválkovice o   koupi  čtyř  pozemků 
na ul. Vrchlického v k. ú. Jevíčko-před-
městí,  na  kterých  má  žadatel  záměr 
vystavět RD,

d)     žádost společnosti Reality MOUŘENÍN, 

s.  r.  o.,  Francouzská  375/41,  602  00 
Brno  o  koupi  části  pozemku  538/22  
v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  za  účelem 
realizace  developerského  záměru  na 
výstavbu tří rodinných dvojdomků,

e)     zájem  společnosti  KERAX,  s.  r.  o.,  Pa-
lackého  nám.  13,  Jevíčko  o  pozemky 
pro sídlo společnosti, které se nachá-
zejí mezi  č.  p.  400  a  areálem  společ-
nosti HZS Jevíčko, a. s.,

f)     informaci  starosty  o možných  varian-
tách využití pozemku na ul. Nerudova  
v Jevíčku,

g)     informaci starosty o rozpočtovém vý-
hledu k 31. 3. 2015 pro Město Jevíčko 
zpracovaném  Mgr.  Bouškou  z  České 
spořitelny, a. s.,

h)     informaci starosty o výsledku poptáv-
kového řízení na akci „Pasport veřejné-
ho osvětlení Města Jevíčko“,

i)     informaci  starosty  o  cenové  nabídce 
SÚS  Pardubického  kraje,  cestmistrov-
ství Moravská  Třebová  na opravu  ze-
mědělských  obslužných  cest  v  úseku 
k  Napoleonskému  chodníku  ve  výši 
72.500 Kč bez DPH,

j)     informaci  starosty o záměru předčas-
ného  splacení  účelového  úvěru  ČS,  
a. s. na akci „Revitalizace Palackého ná-
městí  v  Jevíčku“ dle úvěrové  smlouvy 
č.  2181/10/LCD  ze  dne  5.  1.  2010  dle 
návrhu rady města,

k)     informaci starosty o předběžném roz-
počtu Jevíčské pouti 2015,

6/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)     radu města zajištěním nabídky na úvěr 

ČS,  a.  s.  ke  krytí  plánovaných  oprav  
a investičních akcí v roce 2015 dle zá-
pisu ve vztahu k navržené úvěrové op-
timalizaci,

b)     radu  města  jednáním  s  HZS  Jevíčko,  
a. s. o směně pozemku p. č. 5197 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení z 11. schůze Rady města Jevíčka konané dne 27. dubna 2015
1/11   Rada uděluje  souhlas Okresnímu my-

sliveckému spolku ČMMJ Svitavy s ko-
náním zkoušek loveckých psů, které se 
uskuteční dne 2. 5. 2015 v areálu domu 
chovatelů na ul. Brněnská v Jevíčku,

2/11   Rada uděluje souhlas s umístěním síd-
la společnosti T.  J. SK Jevíčko, o. s. na 
adrese Palackého nám. 1, 569 43 Jevíč-
ko, nacházející se na pozemku p. č. st. 
116/1 v k. ú. Jevíčko-město,

3/11   Rada schvaluje prominutí poplatku ze 
vstupného pro T. J. SK Jevíčko, o. s. za 
uskutečněnou  akci  XV.  fotbalové  ši-
břinky s podmínkou, že žadatel před-
loží správci poplatku výši částky vybra-
né ze vstupného,

4/11   Rada schvaluje přihlášení osob k trva-
lému pobytu na  adrese Třebovská 71  
v Jevíčku dle zápisu,

5/11   Rada  schvaluje  umístění  venkovního 
posezení pivnici Na Dvorci  s úhradou 
poplatku dle platné OZV města Jevíčko,

6/11   Rada pověřuje IT zajištěním vyznačení 
vodorovného  dopravního  značení  na 
veřejné ploše před č. p. 15 na Palacké-
ho náměstí dle zápisu,

7/11   Rada schvaluje bezplatný pronájem la-
vic  a  stolů pro akci  ZUŠ  Jevíčko  „Den 
tance“,  který  se uskuteční  29.  4.  2015  
v budově Zámečku,

8/11  Rada  schvaluje  bezplatný  pronájem 
synagogy  pro  ZUŠ  Jevíčko  na  školní 
koncerty Ivany Svojanovské a Jitky Ne-
domanské a bezplatný pronájem kina 
pro  závěrečné  vystoupení  tanečního 
oddělení ZUŠ Jevíčko v  termínech dle 
zápisu,

9/11   Rada  schvaluje  účetní  závěrku  pří-
spěvkové  organizace  ZUŠ  Jevíčko  za 
rok  2014  dle  předložených  podkladů  
a  o  úkonu  schválení  účetní  závěrky 
bude sepsán protokol,

10/11  Rada  schvaluje  bezplatný  pronájem 
kina  pro  Gymnázium  Jevíčko  na  den 
29. 4. 2015 za účelem rozloučení matu-
ritních tříd s profesory a žáky gymnázia  
a  zapůjčení  20  kusů  kovových  bariér, 
které budou využity v blízkosti budovy 
gymnázia k zábavním účelům při příle-
žitosti posledního zvonění,

11/11  Rada  schvaluje  užití  znaku  města  na 
plakátech  pro  Jezdecký  klub,  Osada 
Lípa v rámci akce „Svátek dřeva a umě-
ní“,

12/11  Rada schvaluje ponechání dřeva z po-
kácených  lip u bývalého sídla Matou-
šek CZ Jezdeckému klubu, Osada Lípa  
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a  bezplatné  zapůjčení  malého  pódia 
pro kulturní program s ozvučením,

13/11  Rada  pověřuje  místostarostu  zajiště-
ním  CN  na  opravy  úžlabí  střechy  na 
budově ZŠ Jevíčko,

14/11 Rada schvaluje dopravu žáků ZŠ Jevíč-
ko  vozidlem  JSDH  Jevíčko  do  Letovic 
za úhradu PHM dne 29. 4. 2015,

15/11  Rada  pověřuje  místostarostu  projed-
náním závady na hydrantových systé-
mech  (pokles  dynamického  tlaku  na 
hodnotu 0,3  atm)  v budově praktické 
školy  s  VHOS,  a.  s.,  aby  byla  zjištěna 
závada, která by měla být odstraněna, 
aby  hydrantový  systém  splňoval  pře-
depsané normy,

16/11 Rada schvaluje odprodej 30 tun asfal-
tové drtě za celkovou částku 2.100 Kč 
vč. DPH žadateli dle zápisu, která bude 
sloužit pro jeho vlastní využití k úpravě 
obecní cesty v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v místech tzv. „Velká kopanina“,

17/11 Rada schvaluje bezplatné využití budo-
vy synagogy pro P. A. O. S. Thurn Ta-
xis z. s., Biskupice za účelem pořádání 
společné akce se ZUŠ Jevíčko s názvem 
„Vzpomínka na Adolfa Vykydala“, která 
se uskuteční 16. 5. 2015,

18/11  Rada  schvaluje  opravu  soklové  části 
kapličky a část úseku účelové komuni-
kace  v  Zadním  Arnoštově  pracovníky 
města,

19/11  Rada  pověřuje  IT  prověřením  opravy 
výtluků v místní komunikaci před do-
mem č. p. 361 v ul. Zadní v Jevíčku,

20/11  Rada  schvaluje  zapůjčení  4  ks  stolů  
a 8 ks lavic v rámci pořádané akce MŠ 
Jevíčko  „Pálení  čarodějnic  pro  rodiče  
a děti“, která se uskuteční 29. 4. 2015,

21/11  Rada  schvaluje  záměr  pronájmu  po-
zemků p. č. 55  (100 m2) a p. č. 56  (57 
m2) – oba zahrada a p. č. 3568 (100 m2) 
a p. č. 3587 (198 m2) – oba ostatní plo-
cha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

22/11  Rada  schvaluje  CN  firmy  Jiří  Popel-
ka,  ELPO,  Okružní  IV  716,  Jevíčko  na 
výměnu  7  ks  svítidel  na  ul.  Svitavská  
a Kostelní za částku 40.208 Kč bez DPH,

23/11  Rada  schvaluje  CN  firmy  Jiří  Popelka, 
ELPO,  Okružní  IV  716,  Jevíčko  na  vý-
měnu 5 ks betonových sloupů a patic 
VO na ul. K. Čapka za částku 8.200 Kč 
bez DPH,

24/11  Rada  schvaluje  poskytnutí  finančního 
daru Sdružení přátel Pk ve výši 500 Kč,

25/11  Rada  schvaluje  bezplatné  poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíč-
ku pořadatelům k uskutečnění 7.  roč-
níku závodu horských kol „MATOUŠEK 
CZ MTB OPEN JEVÍČKO 2015“, který se 
uskuteční dne 29. 8. 2015,

26/11 Rada schvaluje poskytnutí věcných cen 
v  hodnotě  do  2.000  Kč  pořadatelům 
závodu horských kol,

27/11 Rada schvaluje stanovení poplatku po-
řadatelům  závodu  horských  kol  pro 
Město Jevíčko ve výši 20 Kč na dospě-
lou osobu závodníka na pokrytí nákla-
dů za energie,

28/11 Rada pověřuje vedoucí PBH rozpočte-
ním  celkové  částky  za  výměnu  vany  

v bytě č. 15 na dobu 10 let do měsíční-
ho nájemného,

29/11  Rada  schvaluje  odbourání  komínů  na 
areálu sběrného dvora v Jevíčku, které 
jsou v havarijním stavu,

30/11  Rada  schvaluje  opravu  propustku  na 
pozemku p.  č.  5428/1  v  k.  ú.  Jevíčko- 
předměstí  u  pozemní  komunikace 
III/3669 vedoucí směrem k OLÚ Jevíč-
ko,

31/11 Rada  schvaluje CN firmy  Jan Dobeš  – 
ODES  nábytek,  Pod  Zahradami  732, 
Jevíčko na výrobu a  instalaci nábytku 
do budovy synagogy za částku 23.400 
Kč vč. DPH,

32/11 Rada schvaluje zakoupení dataprojek-
toru EB-W28 a 2 ks projekčních pláten 
DS-1109PMG za částku 19.670 Kč bez 
DPH od firmy NETVOIP, s. r. o., Kostelní 
41, Jevíčko pro potřeby MěÚ Jevíčko,

33/11  Rada  schvaluje  dodatek  ke  Smlouvě 
o  vzájemné  spolupráci  mezi  Svazem 
měst  a  obcí  ČR,  5.  května  1640/65,  
140  21  Praha  4  a  Městem  Jevíčko  
v  rámci  projektu  rozvoje  meziobecní 
spolupráce s trváním do 30. 11. 2015,

34/11 Rada schvaluje přidělení bytu č. 3 o ve-
likosti 2 + 1 na ul. K. Čapka 783 v Jevíč-
ku žadatelce dle zápisu na doporučení 
bytové a sociální komise,

35/11 Rada schvaluje zhotovení 4 ks květino-
vých truhlíků dle CN firmy Pavel Berka, 
Biskupice-Zálesí 18 za částku 15.200 Kč 
(není plátce DPH),

36/11 Rada schvaluje úpravu parčíku na Ko-
menského  náměstí  v  Jevíčku  před  
70. výročím 2. světové války (oprava zdi 
parku,  obnovení  rostlin  záhonu  před 
pomníkem,  tlakové čištění dlažby) dle 
předložených CN firmy Petr Dokoupil, 
Borotín 5 za částku 6.950 Kč (není plát-
ce DPH) a firmy ERAC, s. r. o., Slunečná 
314/1, Svitavy-Lačnov za částku 4.840 
Kč vč. DPH,

37/11 Rada pověřuje  pracovnice  TIC  Jevíčko 
samostatným  řešením  bezúplatných 
pronájmů  sálů  kina  a  synagogy  pro 
zřizované organizace města  - ZŠ, MŠ, 
ZUŠ,  PBH,  Knihovna,  Pečovatelská 
služba a také i pro Gymnázium Jevíčko,

38/11 Rada pověřuje pracovnice TIC  Jevíčko 
samostatným  nakupováním  reklam-
ních předmětů do  částky  3.000 Kč  za 
měsíc se souhlasem vedoucích pracov-
níků,

39/11 Rada  schvaluje  rozpočet  tradiční  akce 
města a ZUŠ Jevíčko Malohanácký har-
monikář a úhradu realizačních nákladů 
akce ve výši 32.000 Kč,

40/11  Rada  schvaluje  spolupráci  města  při 
oslavách  společnosti  Czech  Blades,  
s. r. o., Jevíčko dne 27. 6. 2015 v areálu 
Panského  dvora  dle  navrženého  har-
monogramu,

41/11 Rada schvaluje obeslání firem a složení 
komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek v rámci poptávkového ří-
zení na akci: „Oprava veřejného osvět-
lení na ul. Nerudova v Jevíčku“,

42/11  Rada  schvaluje  prodej  nefunkčního 
malotraktoru AGROJET za částku 5.000 
Kč žadateli dle zápisu,

43/11  Rada  schvaluje  zřízení  věcného  bře-
mene  na  pozemcích  p.  č.  1506/2,  p. 
č.  1506/3,  p.  č.  1506/23,  p.  č.  518/7, 
p. č. 518/62 a p. č. 4202/8, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí  ve  prospěch  spo-
lečnosti  RWE  GasNet,  s.  r.  o.,  Klišská 
940, 401 17 Ústí nad Labem a smlou-
vu o zřízení věcného břemene č. NET/
OSNM/89/2015 mezi Městem  Jevíčko 
a společností RWE GasNet, s. r. o., Kliš-
ská 940, 401 17 Ústí nad Labem na zří-
zení  věcného  břemene  na  pozemcích 
p. č. 1506/2, p. č. 1506/3, p. č. 1506/23, 
p. č. 518/7, p. č. 518/62 a p. č. 4202/8, 
vše v k.ú. Jevíčko-předměstí, 

44/11 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 4.

      Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
  Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Výzva pro žadatele 
o městský byt 

v Jevíčku
Z  důvodu  zpřehlednění  a  praktické  
aktualizace seznamu žadatelů o městský 
byt  v  Jevíčku  žádáme  všechny  žadatele, 
jejichž žádost o městský byt je starší jed-
noho kalendářního roku, aby svůj trvající 
zájem  o  přidělení  či  výměnu městského 
bytu ohlásili písemně na MěÚ Jevíčko, Pa-
lackého nám. 1. Žadatelé s žádostí starší 
jednoho roku, kteří tak neučiní, nebudou 
zahrnuti  do  výběrových  řízení  o  nové  
a  uvolněné  byty.  Žádost  o  městský  byt 
v  Jevíčku  bude  třeba  i  v  budoucnu  po 
roce obnovovat, respektive prodlužovat. 
   Mgr. Beran Rudolf
    předseda bytové a sociální 
    komise Rady města Jevíčka

RC PALOUČEK JEVÍČKO POŘÁDÁ

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Tábor určený dětem 

předškolního věku a I. stupně ZŠ.
Přijďte za námi na Palouček. Čeká na 
Vás týdenní dobrodružství, společně 
procestujeme celý svět. Každý den Vás 
čeká návštěva jednoho kontinentu. Do-
zvíte se něco zajímavého o dané oblasti  
a po celý den se budeme věnovat čin-
nostem inspirovaným zvláštnostmi  
a tradicemi krajiny.
TERMÍN PLAVBY: 27. 7. – 31. 7. 2015
Nástup na palubu každý den v 9:00 
hod, připlouváme v 17:00 hod.
Jízdenka stojí 800 Kč, v ceně zajištěn 
chutný oběd, dostatek tekutin a také 
veškerý materiál pro naše poznávání. 
Těší se na Vás kapitáni lodi Radka  
Jelínková a Jana Junková
Máte-li zájem, pište na email: 
repak2005@volny.cz – nebo volejte na 
tel. č.: Mgr. Jana Junková  727 911 474
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Vážení rodiče, 
k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 vás zve: 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola  
v Moravské Třebové, Komenského 287. 

 
Zápis proběhne dne 16. června 2015 od 13 hodin v prostorách MŠ. 

 
S sebou vezměte: rodný list dítěte, aktuální psychologická, popřípadě lékařská vyšetření dítěte. 
 
Co naše MŠ nabízí: 

o výchovu a vzdělávání podle individuálního plánu vypracovaného na základě potřeb dítěte, 
o stálou logopedickou a tyflopedickou péči pod vedením odborníků, 
o rehabilitační místnost v areálu školy vybavenou specializovanými pomůckami, 
o snoezelen – relaxační místnost, 
o muzikoterapie, 
o canisterapie, 
o účast na kulturních programech ve městě a okolí, 
o výlety v průběhu celého školního roku, 
o každoroční spaní ve školce „Školka ve školce“.  

 
Speciální mateřská škola je určena dětem se zdravotním postižením a poskytuje výchovu a vzdělání 
dětem: 

o s opožděným psychomotorickým vývojem,  
o se sníženou úrovní rozumových schopností,  
o se zrakovým postižením, s vadami řeči, s tělesným postižením,  
o se souběžným postižením více vadami. 

 
Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. 

 

Úhrada místních poplatků
Místní poplatek za odpad 
Základní sazba místního poplatku stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 za provoz 
systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů je pro rok 2015 ve výši 540,- Kč za poplatníka.  
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento poplatek neuhradili, že jeho splatnost je nejpozději 
do 30. 6. 2015.  Včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.
Případné osvobození a úlevy řeší   čl. 6 výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit hotově nebo 
bezhotovostně  na  účet  č.  19-2526591/0100.  Variabilní  symbol  pro  bezhotovostní  úhradu  je 
možno získat u paní Václavkové (tel. 461620519). Celá obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí 
na webových stránkách města
http://www.jevicko.cz/soubory/uredni_deska/narizeni14_ozv1.pdf .
                                                                        
Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků dále upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým po-
bytem a právnické osoby se sídlem na území města Jevíčko, že ke dni 30. 6. 2015 je splatný také 
místní poplatek ze psů za rok 2015. 
Roční sazba poplatku činí: 

•	 u psů chovaných v rodinných domech 180,- Kč za prvního psa, za druhého a každého 
dalšího 200,- Kč, 

•	 u psů chovaných v bytových domech 500,- Kč za prvního psa, za druhého a každého 
dalšího 500,- Kč, 

•	 u psů chovaných v místní části Zadní Arnoštov činí sazba 130,- Kč za prvního psa, za 
druhého a každého dalšího 150,- Kč. 

Pokud pobírá držitel psa některý z důchodů jako jediný zdroj příjmů, roční sazba se snižuje.
V případě, že již nemáte psa ve svém držení, nebo došlo k jiné změně ovlivňující výši poplatku, 
je nutné tyto skutečnosti ohlásit správci místního poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.
Poplatek lze uhradit hotově na pokladně MÚ nebo bezhotovostně na účet č. 19-2526591/0100.  
Jako variabilní číslo uveďte číslo domu.
Městský úřad  Jevíčko dále upozorňuje občany,  aby nezapomínali na ohlašovací povinnost. 
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti do 30 dnů ode dne, 
kdy pes dovrší  stáří  3 měsíců,  anebo ode dne,  kdy poplatník  začne držet psa  staršího.  Tato 
povinnost se vztahuje i na poplatníky, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Poplatník je povinen 
ohlásit správci poplatku do 15 dnů každou změnu skutečností, uvedených v přiznání k místnímu 
poplatku ze psů, zejména zánik poplatkové povinnosti. Tiskopisy jsou k dispozici na finančním 
odboru městského úřadu. 
Další  informace  k  poplatku  ze  psů  viz  Obecně  závazná  vyhláška  města  Jevíčko  č.  2/2011,  
o místním poplatku ze psů, na webových stránkách města 
http://www.jevicko.cz/soubory/narizeni11_ozv2.pdf nebo na finančním odboru města.
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.  
                                                                                      Finanční odbor města Jevíčko

Společenská rubrika 
červen 2015 

Blahopřejeme občanům Jevíčka 
k významným životním jubileím. 

Pavel Sauer 

Alois Heger

Marta Macounová

Jaroslav Sedláček 

František Ambroz

Adolf Řehoř

MUDr. Jiří Hájek 
DOVOLENÁ 

1.– 5. 6. 2015 a 15. – 19. 6. 2015.
Zastupuje MUDr. Nádeníčková 
ve svých ordinačních hodinách. 

MUDr. Jana Nádeníčková 
NEORDINUJE 

v pátek 5. 6. 2015.
DOVOLENÁ 

29. 6. – 10. 7. 2015.
Akutní případy ošetří MUDr. Hájek (ordi-

nace Palackého nám. 20, Jevíčko) 
ve svých ordinačních hodinách. 

Tel.: 739 318 388.

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 

22. – 23. 6. 2015.
Dne 3. 6. 2015 ordinuje pouze 

do 16 hodin.
Dále neordinuje každý 1. pátek 

v měsíci – 5. 6. 2015. 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 12. 6. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ 

19. 6. – 3. 7. 2015.

MUDr. Alena Blahová 
– interna 
DOVOLENÁ 

22. – 26. 6. 2015.
Dále neordinuje každý 3. pátek 

v měsíci – 19. 6. 2015. 

Zpracovala: Minaříková Petra
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fotbal, basketbal, vybíjenou a ringo, vyzkou-
šet si zumbu či moderní tanec. 
Po krátké pauze na svačinu a drobný odpo-
činek  následovala  činnost  upozorňující  na 
problematiku  dětské  práce  v  rozvojových 
zemích. Sportovní potřeby, na jejichž výrobě 
se  podílejí  děti,  se mohou  snadno  ocitnout  
i v tuzemské domácnosti. Žáci se po vyplnění 
pracovních listů výborně zhostili také výroby 
plakátů, které by na tento problém měly po-
ukázat.
Své celodenní  snažení pak zakončili  krátkou 
procházkou,  během  které  hravě  plnili  další 
úkoly připravené gymnazisty. V cíli na účast-
níky  čekala  malá  usměvavá  odměna  a  také 
něco na památku.
Hezké počasí, které celé akci přece jen přálo, 
bylo příjemným bonusem k dobrému pocitu 
z odvedené práce.

Mgr. Lenka Hrbáčková

velvyslanec  Španělského  království  v  Praze 
pan Pascual Navarro Ríos předal  řád  Isabely 
Kastilské za šíření povědomí o španělské kul-
tuře v České republice a prohloubení vztahů 
mezi oběma zeměmi. 
Přednášky v  sále  jevíčského zámečku se  zú-
častnily třídy sexta a 3. A. Úvodní slovo si vzal 
pan Rudolf Beran, který nás přivítal a sezná-
mil s programem. Nejprve nám paní Stárko-
vou  představil,  což  bylo  zbytečné,  protože 
jsme se v hodinách českého jazyka na před-
nášku řádně připravili a  „vygooglili“ si  infor-
mace o této velmi zajímavé dámě. Bylo těžké 
zvolit  téma  besedy,  protože  paní  doktorka 
má velký přehled téměř o všem. Sama vybra-
la  okruh  veřejnoprávních  médií  (lze  nazvat  
i  jako médium veřejné služby),  je to označe-
ní  sdělovacího  prostředku,  které  má  příjem 
z  veřejných peněz  a  právně definovaný  roz-
sah a povinnosti. Cílem jejich provozování je 
zabránit  zneužití  médií  politickými  stranami  
a zachovat tak média jako čtvrtý pilíř demo-
kracie. Veřejnoprávní média jsou v České re-
publice  definována  zákonem,  patří  mezi  ně 
Český rozhlas, Česká televize a Česká tisková 
kancelář.  Výklad  byl  proložen  dotazy  zvída-
vých studentů, na které bylo vždy dostateč-
ně zodpovězeno. Paní Stárková byla za naše 
dotazy ráda a v závěru nás za ně pochválila.
Bohužel  vše  je  omezeno,  stejně  jako média,  
i čas besedy byl stanovený a my po jedné vy-
učovací  hodině museli  odejít  zpět  do  školy.  
Srdečně  děkujeme paní  doktorce  za  její  čas 
a  pracovnicím městské  knihovny,  které  nám 
pobyt  s  touto  zajímavou  ženou  umožnily. 
Snad to nebylo poslední setkání!

  Text: Michael Jordán, 6. S   
Foto: Aneta Zezulová, 6. S

gYMNÁZIUM JEVÍčKO

Mezi nejlepšími 
v české republice

Dne  20.  dubna  se  v  Praze  uskutečnilo  ce-
lostátní  kolo  Soutěže  v  německém  jazyce.                          

Do  celorepublikového 
finále  se  svým  vítěz-
stvím  v  krajském  kole 
probojovala  studentka  
1.  ročníku  Gymnázia  Je-
víčko  Nhi  Hoang  Hai. 
V  obrovské  konkurenci 
většinou  starších  účast-
níků pak obsadila krásné 
10. místo. 

Mgr. Dita Šponerová

Přijímací zkoušky 
na gymnázium

V letošním školním roce se Gymnázium Jevíč-
ko zapojilo do pilotního ověřování organizace 
přijímacího řízení do oborů vzdělávání s ma-
turitní zkouškou s využitím centrálně zadáva-
ných  jednotných  testů  vyhlášeného  MŠMT. 
Uchazeči  skládali  přijímací  zkoušky  z  mate-
matiky a z českého jazyka formou písemných 
testů.
Ke studiu na Gymnázium v Jevíčku podalo při-
hlášku 136 uchazečů. Vloni se na gymnázium 
hlásilo 66 zájemců o studium. Počet přihláše-
ných uchazečů v porovnání s loňským rokem 
tedy vzrostl o více než 100 %.
U přijímacích zkoušek, které se konaly 15. dub-
na 2015, uspěli všichni uchazeči. 66 úspěšných 
uchazečů odevzdalo zápisový lístek ke studiu 
na gymnáziu, což je o 27 více než v roce 2014. 
0d 1.  září 2015 kromě  tradičních dvou gym-
naziálních  tříd  přibude  jedna  třída  nového 
oboru Kombinované lyceum s přírodovědným  
a technickým zaměřením. 
Touto cestou děkuji všem, kteří přispěli k pro-
pagaci gymnázia. Jedná se zejména o kolegy                              
z pedagogického sboru, kteří vykonali spous-
tu práce nad rámec svých pracovních povin-
ností při propagaci  školy, děkuji  za podporu 
SRPSŠ, sponzorům a v neposlední řadě vedení 
města Jevíčka.

Mgr. Jiří Janeček

 gymnazisté 
o veřejnoprávních médiích
 s PhDr. Blankou Stárkovou

Ve čtvrtek 23. dubna k nám do Jevíčka zavíta-
la paní PhDr. Blanka Stárková. Známá je svými 
překlady  ze  španělštiny nebo  jako  šéfredak-
torka stanice Český rozhlas 3 - Vltava. V letech 
1962–68 studovala obor španělština - výtvar-
ná  výchova  na  Filozofické  fakultě  Univerzity 
Karlovy.  Od  roku  1970  pracuje  v  Českoslo-
venském, později Českém rozhlasu. Působila 
v  redakci  španělského  vysílání  pro  zahrani-
čí.  V  letech 1984–1989  studovala na  Fakultě 
žurnalistiky Univerzity Karlovy a studium za-
končila doktorátem. Od roku 1990 pracovala  
v hlavní  redakci  literárně dramatického vysí-
lání. V letech 1999-2002 byla šéfredaktorkou 
stanice  Vltava.  Na  svém  kontě  má  na  dvě 
desítky  překladů  ze  španělské  a  iberoame-
rické literatury. Je členkou Obce překladatelů  
a  Syndikátu  novinářů.  Dne  4.  dubna  2014  jí 

Studenti gymnázia myslí 
na zdraví

Dne  7.  května  2015  proběhl  na  jevíčském 
gymnáziu  Den  pro  zdraví.  Vyvrcholilo  tak 
celoroční  úsilí  studentů  společenskovědního 
semináře, kteří se zapojili do projektu Světo-
vá škola. Pro žáky 8. tříd jevíčské a jaroměřic-
ké základní školy připravili program, jehož cí-
lem bylo poukázat na problematiku zdravého 
a etického sportování. 
V  9  hodin  žáky  přivítali  na  dvoře  gymnázia  
a nabídli jim pestrou paletu sportovních akti-
vit – zájemci si v rozmezí 2 hodin mohli zahrát 

Úspěch časopisu gYMJEV 
EXPRESS

Redakce  školního  časopisu  Gymnázia v Je-
víčku  se  zúčastnila  krajského  kola  soutě-
že  „Školní  časopis  roku  2015“.  Náš  GYMJEV  
EXPRESS  v  kategorii  „Střední  školy“  obsadil 
pěkné 2. místo. 15. května se studenti Micha-
el  Jordán  a  Anna  Solichová  zúčastnili  slav-
nostního vyhodnocení soutěže v Pardubicích. 
Navštívili  také  redakci  Pardubického  deníku  
a prostory Českého rozhlasu Pardubice.
Celé redakci časopisu blahopřejeme a přeje-
me hodně úspěchů v celostátním kole. Pokud 
si chcete prohlédnout náš časopis, navštivte 
webové stránky gymnázia.

PhDr. Zdeňka Valčíková
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Město Jevíčko a gymnázium Jevíčko vyhlašují 
FOTOgRAFICKOU SOUTěž PRO ROK 2015
Město Jevíčko ve spolupráci  s Gymnáziem Jevíčko vyhlašují  fotogra-
fickou soutěž pro rok 2015  na téma „Kalendář 2016  Města Jevíčka“.
Soutěž bude probíhat  od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2015 ve třech kate-
goriích:
A: děti  (do 15 let, věk k 30. 9. 2015)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 9. 2015)
C: dospělí  (18 a více, věk k 30. 9. 2015)
Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 fotografií z různých roč-
ních období a míst nebo pohledů města Jevíčka nebo Zadního Arnoš-
tova a Mařína. Porota vybere nejlepší snímky, které budou použity pro 
zhotovení nástěnného kalendáře města. První tři místa v každé kate-
gorii budou finančně nebo věcně odměněny a fotografie budou pre-
zentovány v kalendáři města, na závěrečné výstavě soutěže a webo-
vých stránkách Města Jevíčka a Gymnázia Jevíčko.
Cílem soutěže  je  získání nových  fotografií města a okolí. Výsledným 
produktem bude nástěnný kalendář Města Jevíčka pro rok 2016.
Fotografie budou odevzdány do soutěže na CD s popisem autora 
a kategorie dle věku společně s přiloženou přihláškou, nejpozději 
do 30. 9. 2015 v Turistickém informačním centru v Jevíčku, Palac-
kého náměstí č. 1, 569 43 Jevíčko.
Hodnocení provede porota složená ze zástupců Města Jevíčka  
a gymnázia Jevíčko.  Souběžně s hodnocením poroty může ve-
řejnost od 12. 10. 2015 hodnotit přihlášené fotografie na webu 
Města Jevíčka: www.jevicko.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 30. 10. 2015  
v 18 hodin v aule gymnázia Jevíčko v rámci zahájení výstavy sou-
těžních fotografií.

Přihláška do fotografické soutěže  
„Kalendář 2016  Města Jevíčka“

Soutěžní kategorie:          A  ⃝       B ⃝        C ⃝       
(zaškrtněte příslušnou kategorii)

Jméno a příjmení fotografa: ………………….................…...............................................

Datum narození: …………………….........................................................................................

Bydliště:……………………...........................................................................................................

Tel.: ……………………...................................................................................................................

email.: ……………………..............................................................................................................

Počet přihlášených snímků: ……………………........................................................

Já ……………………...............................................    ( jméno a příjmení) 

souhlasím se zveřejněním vlastních fotografií pro potřeby 
Města Jevíčka a veřejnou prezentaci.

V Jevíčku .........................................      Podpis fotografa: .............................................

Úspěchy gymnazistů 
v krajských kolech olympiád

Gymnázium Jevíčko dosáhlo krásného úspě-
chu  na  poli  přírodních  věd.  Na  Přírodově-
decké  fakultě  Univerzity  Hradec  Králové  se 
v sobotu 11. dubna 2015 konalo krajské kolo 
Chemické olympiády kategorie C. Vítězem se 
stal student 6. S Petr Mooz s 91 body ze 100 

možných
Významného 
úspěchu  do-
sáhli studenti 
naší  školy  i 
v  matema-
tice.  V  kraj-
ském  kole 
Matematické 
o l ymp iády, 

která  se  konala  koncem  března  v  Pardubi-
cích, získal krásné 2. místo student Petr Mooz 
v  kategorii  B  a  studentka  třídy  1.  B  Zdeňka 
Mauerová  se  umístila  na  pěkném  4.  místě 
jako úspěšná řešitelka kategorie C.
Rovněž  v  krajském kole  Fyzikální  olympiády 
pro  kategorie  B,  C  a D,  jež  se  konalo  24.  4. 
2015 na Gymnáziu Dašická v Pardubicích, je-
víčští gymnazisté skvěle zúročili své znalosti. 
V kategorii D se umístila na výborném 3. mís-
tě Zdeňka Mauerová pouhé 4 body za vítě-
zem. V kategorii C naši  školu  reprezentovali 
3 studenti. Petr Mooz a Jan Moučka z 2. B se 
zařadili mezi úspěšné řešitele. 
Blahopřejeme  studentům  k  dosaženým  
výsledkům  a  děkujeme  jim  za  reprezentaci 
školy.

Mgr. Jiří Janeček

Pouť jevíčských skautů 
k Ivančeně ve dnech 

24. až 26. 4. 2015
Každým rokem se skauti z celé České republi-
ky scházejí u kamenné mohyly nedaleko Lysé 
hory  v  Beskydech.  Ivančena  byla  po  dlouhá 
desetiletí  symbolem  odporu  k  totalitnímu 
fašistickému a komunistickému zřízení. Dnes 
je odkazem minulosti,  který  je  nutné připo-
mínat, aby prodělaná příkoří nebyla zapome-
nuta.
I  v  tomto  roce  se  skautky  a  skauti  z  Jevíčka 
vydali na pouť k Ivančeně, tentokrát v počtu 
24 účastníků. Zájem byl větší než počet míst 
v automobilech, proto se na některé zájemce 
bohužel nedostalo.

Vše vypuklo v pátek 24. dubna, kdy si připo-
mínáme sv. Jiří, jenž je patronem všech skautů. 
Čtyřiadvacet  skautů  se  z  Jevíčka kolem páté 
hodiny rozjelo na východ ve čtyřech vozech. 
Po dvouhodinové cestě všichni šťastně dojeli 
do Frýdlantu nad Ostravicí, v jehož sokolovně 
nalezli  přístřeší.  Večer  ještě  postupně  přije-

li  sestry a bratři z Mohelnice, Brněnce, Brna, 
Šlapanic, Zlína a Jindřichova Hradce, čímž se 
počet nocležníků zvedl na úctyhodných 90.
Po budíčku v sedm hodin, který byl pro ně-
které  velmi  obtížný,  následovala  snídaně  
a poté horečná příprava na výšlap. Slavnostní 
nástup v devět hodin vše odstartoval a masa 
lidí  se  vydala  směrem  k  Lysé  hoře.  Přesně  
v tu dobu dorazili i skauti z Fryštáku, Lukova, 
Krnova  a  rozšířili  už  tak  početný  zástup.  Po 
cestě proběhlo několik zastavení, při nichž se 
skauti  zamýšleli,  jak může  skautská  výchova 
k  rytířství  pomoci  v  boji  o  holý  život,  který 
musí svádět skauti v různých válečných kon-
fliktech.
K  mohyle  všichni  došli  kolem  jedné  hodi-
ny. Společně se vzpomínalo na padlé skauty  
a následně skauti položili své kameny nesené 
z domova. Větší část poutníků se pak odebra-
la na zpáteční cestu. Našlo se ale pár vytrval-
ců, kteří pokračovali dál a po čase stanuli na 
vrcholku Lysé hory. Celkově se výstup podařil 
a vše dopadlo skvěle.
Zpáteční cesta už byla bez větších komplikací. 
Jedině zrádné jarní sluníčko natropilo trochu 
škody na neochráněné  kůži.  Po  vydatné  ve-
čeři dopřáli dospělí odpočinku bolavým no-
hám a mladší a nezničitelní skauti hráli velmi 
oblíbené hry Na slepé rytíře a Deset sekund. 
Spacáky přišly ke slovu poměrně brzy, neboť 
únava se již začínala hlásit.
Nedělní dopoledne pak bylo ve znamení od-
jezdu. Zájemci mohli  ještě navštívit mši a po 
ní se všichni účastníci rozjeli do svých domo-
vů.

Mgr. Josef Nešpor
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Občané z Jevíčka padlí 
a nezvěstní 

v I. světové válce
Anderlík Karel, Benášek Josef, Bombera Leo-
pold, Bombera Theodor, Dvořák Alois, Fellner 
Emanuel, Filák Jan, Filip Alois, Foret František, 
Hájek František, Hájek Vincenc, Halama Vladi-
mír, Habiger Rudolf, Havlíček Otakar, Havlíček 
Theodor,  Janeček  František,  Janoušek  Alois, 
Jaroš Zdeněk, Kolkop Edmund, Konečný Mo-
řic, Krejcar Bohumil, Kritzbach Vladimír, Kruliš 
Alois, Laštůvka Tomáš, Marek Ignác, Nárožný 
Leopold, Pospíšil Rudolf, Preissner Ferdinand, 
Přichystal František, Přichystal František obuv-
ník, Přichystal Rudolf, Oblídal Bedřich, Richter 
Gustav,  Ritter  Jan,  Říha  František,  Sedláček 
Josef, Schiller Josef, Schneider Josef, Schupler 
Filip, Svoboda Rudolf, Šilhán  Jaroslav, Ševčík 
Arnošt,  Továrek  Ferdinand,  Továrek  Robert, 
Veinerek Antonín, Věnc Karel, Vyhlídal Vladi-
mír, Zezula Hubert, Žižka Karel,
... z židovské obce:
Ehrenfreun  Bruno,  Gärber  Karel,  Hochwald 
Gustav, Holzmann David, Jellinek Mořic, Spie-
gel Berthold, Schwarz Josef, Schwarz Maxmi-
lián.
Jmenný  seznam na velkém  formátu byl ulo-
žen do základů pomníku padlých v  I.  světo-
vé válce na Palackého náměstí 8. 8. 1926, na 
okrajích s čtyřiceti podpisy občanů z Jevíčka 
a Jaroměřic. Roku 1940 při likvidaci pomníku, 
byl  seznam  uschován  Ing.  Jaroslavem  Ma-
ckerlem, který jej roku 1945 uložil do archivu 
města  Jevíčka. Roku 1975 byl archiv  z  Jevíč-
ka převezen do archivu  v  Litomyšli.  Po  roku 
1983  na  žádost  kronikáře  města,  byl  jmen-
ný  seznam  v  archivu  v  Litomyšli  po  částech 
okopírován na listy A4 a odeslán do Jevíčka. 
Slepil jsem listy do původní velikosti seznamu  
a odevzdal jej městskému muzeu, kde je k vi-
dění. Rovněž jsem jej opsal a dal k zajímavos-
tem do městské věže.

     František Plech

Vzpomínka
Mgr. art. Adolf Vykydal, dirigent opery a ba-
letu  Slovenského  národního  divadla  v  Bra-
tislavě,  se  narodil  21.  3.  1930  v  Biskupicích  
u Jevíčka v rodině středního zemědělce. Otec 
byl varhaníkem a výborným hudebníkem na 
křídlovku.  Od  mládí  učil  syna  hře  na  hous-
le, klavír a trubku. Pokojný život byl narušen  
24. 11. 1938 záborem Biskupic do Sudet. Děti 
nemohly navštěvovat českou měšťanskou ško-
lu v Jevíčku nebo Jaroměřicích a byly odkázá-
ny jen na českou obecnou školu v Biskupicích.  
8. 2. 1943 byla ve škole provedena neznámý-
mi  lékaři  lékařská  prohlídka  některých  roč-
níků, na které museli být přítomni  rodičové, 
sourozenci  a  velké  množství  rodných  listů  
a fotografií. Jednalo se o rasové stavy obyva-
tel  v  českomoravském prostoru.  20.  2.  1944 
byla  provedena  druhá  podobná  prohlídka, 
na které bylo tajně stanoveno, kdo, kde a co 
bude  žák,  žákyně  dělat  po  skončené  školní 
docházce. Tajně, náhodně  jsem se dozvěděl, 
že Dolfík měl po vychození  školy plánované 
místo /die Planstelle/ - čeledín v Malíkově. 
Po válce od roku 1946 Dolfík studoval na Hu-
dební a dramatické konzervatoři v Brně. Roku 

1949  v  Biskupicích  provedl  10.  5.  arcibiskup 
Josef Karel Matocha generální vizitaci a udě-
lil  svátost biřmování. Když průvod s kněžími 
a  arcibiskupem vcházeli  do  kostela,  zazpíval 
mužský kostelní sbor z Biskupic skladbu „Acce 
Sacerdos magnus“, kterou za dvě zkoušky se 
sborem nacvičil  konzervatorista Adolf Vyky-
dal. Kněží se divili, že v tak malé vesnici byla 
náročná skladba zazpívána.
Téhož roku složil zkoušku učitele výuky hře na 
housle. Konzervatoř absolvoval roku 1952 na 
oddělení  bicích  nástrojů  a  dirigování.  Hned 
byl  angažován  jako  hráč  bicích  nástrojů  do 
orchestru  Slovenského  národního  divadla 
v Bratislavě. Neotálel a paralelně studoval na 
Vysoké  škole  muzických  umění  v  Bratislavě 
odbor  dirigování  orchestru  u  V.  Talicha,  hu-
dební  teorii  a  estetiku u O.  Ferenczyho, hru 
na klavír u R. Macudziňského. Po úspěšném 
absolvování  konkursu  nastoupil  roku  1958 
na  místo  dirigenta  v  Slovenském  národním 
divadle.  1.  9.  1961 byl  v  témže divadle  jme-
nován  dirigentem  opery  a  baletu.  Dirigoval 
řadu oper, více jak 50 baletních titulů v cizině: 
NDR, NSR, Švýcarsku, Francii, Itálii, Rakousku, 
Řecku,  Ukrajině.  Mimo  výše  uvedenou  diri-
gentskou  činnost  od  roku  1974  každoročně 
připravoval a dirigoval na „Piešťanske kolona-
de“ koncerty populární, symfonické a operní 
hudby. 1974-1979 dirigoval Smíšený sbor bra-
tislavských učitelů“. 1976-1980 vede „Orches-
tr  konzervatoře“  v Bratislavě. Roku 1980 mu 
byl udělen titul „Zaslúžilý pracovník kultury“. 
Často navštěvoval rodné Biskupice a sousední 
Jevíčko jako skromný člověk, žijící na vesnici. 
Do důchodu si v Biskupicích č. p. 44 připravo-
val řadu pevných polic, nákladním autem dal 
přivést bohatý notový materiál, gramofono-
vé  desky  s  koncerty  významných  orchestrů. 
Ženatý,  bezdětný,  náhle  zemřel  v  Bratislavě  
8.  4.  2009  ve  věku  79  let.  17.  4.  dopoledne 
měl  rozloučení  v SND, odpoledne v 17 hod. 
ve  farním  kostele  v  Jevíčku,  kde  mu  zahrá-
la  dechovka  muzikantů  z  celého  okolí,  kde 
basy utvrzovaly  tři  tuby. Potom doprovodila 
zesnulého v Biskupicích na hřbitově, kde byl 
uložen do rodinného hrobu. Tak žil skromný 
člověk a do muzikantského nebe odešel, za-
slouží si vzpomínku.
Podrobněji  se o  jmenovaném dočtete  v pu-
blikaci  „Slovenski  dirigenti  a  zbormajstri“, 
vydané fa OPUS v Bratislavě, na str. 288-289 
s fotografií.            
          František Plech

Stříleli z hmoždířů
Jel jsem na kole se strýčkem z  Jaroměřic do 
Chornic.  Za  zdí  biskupického  kostela  za  pří-
tomnosti  velkého  publika  školního  i  dorost-
lého střílelo se z hmoždířů. Zastavili  jsme se  
a ptám se strýčka, „Proč tam bouchají?“ Strý-
ček povídá: „To ti naši veteráni střelijó. Majó 
mšo a ofěro,  jako decke jinde a tak se za ně 
panáček modli, abe nemosele střilet na hra-
nicich!“  „No a pomůže to“, ptám se. Strýček 
bez úvah: „E, kozla to pomuže, kdež je zavo-
laji, mosijó jit a tak kdež só hlópi, ať střelijó.“ 
„Ba  strýčku“,  povídám,  „škoda  těch  peněz“. 
„A  proč  jim  to  někdo  nevysvětlí,  když  jsou 
hloupí, jako by to nic nestálo.“ Strýček těžce: 
„No jo, to se Tě řekne. Voni to maji jož v krvi. 
Ti staři veteráni na to bócháni drží a mosi se 
bóchat jako do Fenedikto a ti mladi veteráni 
drži na to, co se starém lébi. Tak dokuď ti staři 

bodó bóchat, tak mladi mosijó ládovat, neboť 
peněz mají dosť. Chceš je vidět na vófěře, jak 
só rozbóchani.“ „I to Ti strýčku děkuji za vy-
světlení“, sedám na kolo  a odjíždím se vzpo-
mínkami, co je tu ještě práce v těch dědinách, 
kde se staré nebezpečné zvyky drží a peníze 
střílí do vzduchu. 

(Nová Malá Haná 29. 3. 1913)
-------------------------------------------------
Roku  1923  se  v  Biskupicích  o  velikonocích 
střílelo  z  hmoždířů  naposledy.  Za  kostelem 
houkla  rána  první,  třeskla  druhá  a  poslední. 
To nevhodná náplň  roztrhala hmoždíř a ob-
sluhujícímu hmoždíře panu  Janu Machálkovi 
z  č.  p.  62 přerazila nohy. Další  střepina  „na-
rovnala“ žebra panu Rudolfu Šimkovi a jedna 
si našla ruku pana Jana Vykydala ze Zálesí č. 
p. 16, i když byl schován za zdí. Potom již vol-
ně k zemi padaly na kousíčky rozsekané větve 
okolních  stromů.  Zranění  byli  převezeni  do 
nemocnice v Moravské Třebové, kde pan Jan 
Machálek  zraněním  do  rána  podlehl.  Doma 
zanechal ženu a pět dětí. Po  tomto nešťast-
ném střílení, bylo střílení z hmoždířů úředně 
zakázáno.

(Kronika školy 1923)     
     František Plech

„ZJEV“ NA JEVIŠTI NEJLEPŠÍ
Pod občanským  sdružením  „Ze  zámečku do 
světa“ pracuje náš divadelní soubor „Zjev“ už 
šestý rok. Za tu dobu jsme nacvičili a sehrá-
li  mnoho  představení.  Zprvu  jen  pro  rodiče  
a  spolužáky,  později  i  pro  veřejnost  a  školy. 
Členové  souboru  jsou  děti  od  desíti  a  stu-
denti od patnácti let. A protože po „devítce“ 
někteří odejdou na internát a jiní po maturitě 
„na  studia“,  složení  souboru  se  často  mění.  
I přesto jsme se už několikrát zúčastnili pře-
hlídek  mládežnických  souborů  ve  Svitavách  
a zapsali se do povědomí odborné veřejnos-
ti.  Na  podzim  jsme  začali  pracovat  na  nové 
divadelní hře „Jak je důležité míti Ezopa“. Po 
novém  roce  však  přišlo  rozhodnutí  o  ukon-
čení promítání městského kina a nám vznikla 
otázka, kde dál zkoušet. Sál i zázemí kina nám 
poskytoval  skvělou  základnu  pro  zkoušky  
i možnost hrát „na vlastní scéně“. Naštěstí nás 
vedení města  podrželo  a my mohli  zkoušet 
dál. Čas neúprosně běžel a v polovině dubna 
jsme  opět  vyjeli  hájit  barvy  Jevíčka  na  kraj-
skou přehlídku. Ve svitavské Fabrice ze sebe 
herci vydali to nejlepší, co mohli a porota  je 
odměnila  „Cenou  za  jevištní  projev“!    Tímto 
chceme vedení města  ještě  jednou poděko-
vat za to, že nám sál kina pronajímá, protože 
kde jinde se nejlépe zkouší než právě na jeviš-
ti. Práce na divadle je velice náročná. Od mla-
dých lidí vyžaduje důslednou přípravu, smysl 
pro zodpovědnost a neskutečnou píli. Pokud 
se sejde takový kolektiv, je radost s nimi pra-
covat. 

Lucie Pilařová, vedoucí souboru
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 
JEVÍčKO

Tradiční pálení čarodějnic v MŠ
„Čáry, kouzla, to je moje, to je moje parketa,“ 
jsou slova písničky, kterou děti z naší školky 
ve středu 29. 4. 2015 zahájily kouzelnicko-ča-
rodějnické odpoledne na zahradě MŠ.
Nejprve  všichni  malí  čarodějové  a  ježibaby 
zazpívali  u  hranice  pár magických  hitů  a  se 
zaklínadlem  „Hoř,  plamínku,  hoř“  čekali  na 
zapálení  ohně,  který  pod  dohledem  hasičů 
vzplál a vzal s sebou i nebohou slaměnou ča-
rodějnici.
Poté už odstartovala hlavní část celé akce, jež 
se  tentokrát  nesla  v  duchu Harryho  Pottera 
a  úkolů  kouzelnické  školy  v  Bradavicích.  Do 
pomyslných Bradavic děti přivezl vláček. Paní 
průvodčí jim vydala jízdenky, dál už se jen za-
stavovaly na stanovištích, kde plnily  rozličné 
úkoly.  Všechny  kouzelnice  a  čarodějové  za-
dané  úkoly,  nazvané  např. míchání  lektvarů, 
kouzla  a  čáry,  létání  na  koštěti  či  kouzelný 
kotlík,  hravě  zvládli,  a  proto  mohli  obdržet 
vysvědčení z Bradavické školy.
Po  práci  následovala  zasloužená  odmě-
na  v  podobě  opečeného  párečku  a  jiných 
dobrot,  které  zajistili  jevíčští  hasiči,  za  což 
jim  touto cestou děkujeme. Dík patří  i panu  
A. Ertlovi, který nám dodal dřevo.
Posílen  dobrou  náladou  dětí  i  dospělých  se 
kolektiv MŠ těší na další společná setkání ro-
dičů a jejich ratolestí.
    

Za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JEVÍčKO

Oceněni v řečnické soutěži 
Mladý Demosthenes

V letošním  školním  roce  se  Základní  škola 
Jevíčko poprvé zapojila do mezinárodní sou-
těže Mladý Demosthenes. Jedná se o soutěž 
v řečnickém umění. Ve školním, regionálním, 
krajském, celostátním kole a v rámci meziná-
rodního festivalu účastník předvede jedno až 
dvouminutový  monolog  na  libovolné  téma. 
Zásadní  podmínkou  je,  že  účastník  ve  svém 
vystoupení hovoří na téma, které si sám vy-
myslel. V žádném případě nesmí použít  text 
jiného autora. Téma se vztahuje k některému 
z nabídnutých tematických okruhů. 
Soutěže  se  zúčastnila  Natálie  Finsterlová  
(7.  ročník)  a  Jakub  Mauer  (8.  ročník),  kteří 
získali v regionálním kole ocenění. Natálie si 
připravila monolog na téma Člověk a společ-
nost a za své vystoupení obdržela diplom za 
3. místo.  Jakub  řečnil  na  téma  Rodina  a  byl 
oceněn  2.  místem.  Oba  získali  Certifikát  na 
vzdělávání v Demosthenově škole řečnického 
umění.                                             

Mgr. Jiřina Finsterlová

Den pro rodiče 
a děti 2015

Dne  7.  května  2015  pořádala  Základní  škola 
Jevíčko  sportovně  dopravní  Den  pro  rodiče 
a  děti.  Příchozí  si mohli  vyzkoušet  chůzi  po 
slack line, hod na koš, nechyběla ani soutěžní 
disciplína  -  skok  přes  švihadlo.  Dalším  láka-
dlem  bylo  olympijské  stanoviště,  na  kterém 
si všichni mohli vyzkoušet disciplíny z olym-
pijského  víceboje,  do  kterého  se  naše  škola 
s  velkým  úspěchem  zapojila. Na  dopravních 
stanovištích si  žáci mohli mimo  jiné vyzkou-
šet,  jak  se vyměňuje píchlá duše, kterak do-
fouknout kolo, či  jak zavázat poraněné kole-
no, připraveny byly  i dopravní  testy. Nejvíce 
však děti  zaujalo dopravní  hřiště,  na  kterém 
řídil dopravu sám pan policista. Učil je, jak se 
bezpečně pohybovat na silnici v roli cyklisty či 
chodce. Součástí odpoledne bylo  také  spor-
tovní vystoupení našich žáků, kteří předvedli 
krátké  cvičební  sestavy  z  gymnastiky,  atleti-
ky, streetballu. Příjemné odpoledne zakončila 
hudebním vystoupením skupina Epicentrum.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli připravit 
tuto zajímavou a poučnou akci, zejména pak 
SDH Jevíčko, který zajistil nejen občerstvení, 
ale přistavil i hasičské auto, které si mohli ná-
vštěvníci prohlédnout.

Mgr. Blanka Mauerová

 Úspěch žáků Základní 
školy Jevíčko v krajském 

kole v recitaci
V měsíci  dubnu  2015  proběhlo  v  Pardubi-
cích krajské kolo dětských recitátorů „Dětská 
scéna  2015“.  Ze  Základní  školy  Jevíčko  do 
krajského  kola  postoupili  dva  žáci,  Natálie 
Finsterlová a Petr Veselka. V silné konkuren-
ci nejlepších recitátorů Pardubického kraje si 
oba recitátoři vedli velmi dobře. 
Natálie  Finsterlová  (III.  kategorie)  byla  od-
bornou  porotou  oceněna  za  přednes  Bajek 
od Karla Čapka. Natálii se podařilo zopakovat 
úspěch  z  roku  2013,  neboť  si  z  krajské pře-
hlídky odvezla Diplom s nominací na Dětskou 
scénu. Zajistila si tak účast v celostátním kole, 
které  se bude konat v měsíci  červnu ve Svi-
tavách.  
Petr Veselka (IV. kategorie) zaujal přednesem 
textu O. Henryho Paměti žlutého psa. Za svůj 
výkon získal Diplom. Zůstal tak těsně za bra-
nami celostátního kola.
Oba  recitátoři  se  zúčastnili  rozborového  se-
mináře  s  porotou,  kde  byly  jejich  výkony 
zhodnoceny. Z Pardubic si tak kromě ocenění 
a  kulturního  zážitku  odvezli  i  odborné  rady 
do další práce.  

Mgr. Jiřina Finsterlová

 

V sobotu 16. 5. 2015 se v Praze ve sportov-
ní  hale  Sokola  Vinohrady  pořádal  oblastní 
přebor  západ ČOS  (České obce  sokolské)  ve 
FLORBALU  všestrannosti.  Na  tento  turnaj  se 
nominovala  družstva,  která  vyhrála  župní 
nebo regionální přebor. Za naši Východočes-
kou-Pippichovu župu v kategorii  III.  ( junioři, 
muži) postoupil  z prvního místa  tým Sokola 
Jevíčko. V Praze naši borci změřili síly se so-
kolskými  družstvy  z  Třebíče, Nové  Paky,  Ja-
novic  a  Křimice.  Z  tohoto  turnaje  první  dva 
týmy  postupovaly  do  přeboru  ČOS.  Jevíčko 
přijelo na Vinohrady ve skromném počtu sed-
mi hráčů a po druhém zápase nám došly síly  
a  celkově  jsme  obsadili  4.  místo.  Návštěva 
Prahy byla pro nás vyvrcholením  letošní  se-
zóny,  tímto  bych  chtěl  poděkovat  všem  zú-
častněným hráčům a snad v příštím školním 
roce bude florbalové nadšení o  trochu blíže 
zlaté medaili.

Se sokolským „NAZDAR“  
náčelník TJ Sokol Jevíčko Vít Musil

Oblastní a zemské 
kolo mažoretek 

Moravy a Slezska
Dne  18.  4.  2015  se Natálie  Zikmundová  zú-
častnila  pod  vedením  trenérky  jevíčských 
mažoretek  Kateřiny  Felnerové  Oblastního  
a zemského kola mažoretek a twirlingu Mo-
ravy  a  Slezska  v  Hluku.  Natálka  se  umísti-
la na  třetím místě  v disciplíně  sólo  s hůlkou  
a rekvizitami a získala tím titul II. vícemistryně 
Moravy a Slezska v kategorii  juniorek mlad-
ších a dále se umístila na sedmém místě - sólo 
s hůlkou klasická mažoretka. V obou disciplí-
nách postoupila   na Mistrovství ČR mažore-
tek,  které  se uskuteční koncem května 2015 
v  Ronově  nad  Doubravou.    Pro  obě  sólové 
skladby  vybrala  hudbu  a  ztvárnila  choreo-

grafii  trenérka 
jevíčských  ma-
žoretek  Katka 
Felnerová .

PODĚKOVÁNÍ
Rádi  bychom 
touto  cestou 
poděkovali  Kat-
ce  Felnerové  za 
to,  jak  se  věnu-
je  mažoretkám 
v Jevíčku. Nebýt 
jejího  osobního 
nasazení  by  se 
Natálka  takové 

soutěže  nezúčastnila.  Samozřejmě  poděko-
vání patří  také paní  Janě Havlíčkové z  Jevíč-
ka, která ušila Natálce trikot a lodičku na tuto 
soutěž.

Martina a Jan Zikmundovi
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Máte nemovitost a ocitli jste se v tíživé životní situaci?

Vše vyřešíme za Vás!

Oddlužíme Vaši nemovitost

Poradíme ZDARMA!

Zbavíme Vás nevýhodných úvěrů

Zastavíme nařízené exekuce Najdeme rychlé řešení

773 772 024

STING Realitní kancelář

Přehled akcí Jevíčko čERVEN 2015
1. 4.  14:30  Velikonoční tvořivá dílna, Senior klub Palouček
3. 6.  16:00  Jedním dechem, Závěrečné taneční 
       vystoupení, Kino Astra Jevíčko
5. - 6. 6. 16:30  Zahájení Jevíčkovění, TIC Jevíčko
12. 6.  17:00  Mejdan na zámečku, MěK a ZUŠ 
15. 6.  16:30  Zastupitelstvo města Jevíčka, 
       zasedací místnost MěÚ
19. - 20.6.   9:00  Gymfest, gymnázium
26. 6.  16:00  Noční pochod na Hušák, TJ Sokol 
27.6.    9:00  1. ročník Czech Blades Run, Palackého nám.
27.6.  14.30  Oslava 10 let fy Czech Blades s.r.o., Panský dvůr

Nábor 
mažoretek 

Amorion Jevíčko
Děvčata ve věku 5 - 8 let

Kdy: 19. 6. 2015 v 17:00
Kde: ZUŠ Jevíčko – taneční sál

Více info: mazoretky.amorion@seznam.cz

Letní tábor  BOBROVECKÁ DOLINA
7. - 24. 7. 2015, CENA 3.600,- Kč, Přihlášky Ing. Roman Müller, 

mobil: 605 907 447,  roman.mull@seznam.cz
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Ve dnech 8. - 10. května se uskutečnil 39. ročník mezinárodního etapového cyklistického 
závodu „gP Matoušek – ZMN 2015“ za účasti 166 cyklistů z dvanácti zemí. 

Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 197 závodních kilo-
metrů okolím Jevíčka. Do závodu se zapojily vedle Moravské Třebové 
a Velkých Opatovic další obce: Úsobrno a Biskupice. Start 1. etapy – 
prolog byl v Jevíčku na náměstí. Trasa vedla ulicemi města zpět do cíle 
na Palackého náměstí. 2. etapa měla start v Moravské Třebové a za-
vedla závodníky  na závěrečný kopec – Maratov v Hartinkově. 3. etapa 
odstartovala z Velkých Opatovic na tradiční triangl. 4. etapa, nesoucí 
název Královská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty 2x na Šubí-
řov, Skřípov a na závěrečné stoupání na Pohoru. Cíl v Jevíčku. Na závěr 
absolvovali cyklisté časovku na 15,5 km do Březiny a zpět.

Zahájení  závodu  na  Palackého  náměstí  obohatilo  vystoupení Malo-
hanácké muziky a členové AVZO Jevíčko připravili pro děti jízdu zruč-
nosti.
Součástí závodu byla i jízda diváckého pelotonu s Czech Blades k trase 
3. etapy do Úsobrna. Zde nám Úsobrnští připravili občerstvení a divác-
ký peloton zde mohl “mexickou vlnou“ dvakrát pozdravit projíždějící 
cyklisty.
Pro žáky ZŠ byl  uspořádán závod žáků ZŠ, ve kterém startovalo 55 dětí 
za mohutného povzbuzování rodičů a širokého příbuzenstva.

Výsledky  39. ročníku GP Matoušek - ZMN 2015 
1. etapa   Osteruh Jan         Slovinsko                         
2. etapa   Čemažar Nik        Slovinsko                                   
3. etapa   Gamper Mário      Rakousko                            
4. etapa    Čemažar Nik        Slovinsko                          
5. etapa   Zadák David        Cykloteam Ostrov

Celkově:              
1.  Čemažar Nik                  Slovinsko                       
2.  Joksimovič Andria          Srbsko                         
3.  Štoček Matúš                Slovensko                        
4.  Zadák David                   Cykloteam Ostrov                                
5.  Eriksen Frederik             Dánsko

Závod  mateřských škol:                          
Dívky: 1. Parolková Anežka, 2. Dostálová Markéta, obě Jevíčko, 
      3. Holcová  Kimberly MŠ Brno.        
Hoši:   1. Hampl Tomáš, Štindl Oliver, oba Jevíčko, 3. Finsterle David, 
            Velké Opatovice.             

Závod základních škol – chlapci:                           
7 – 9 let:   1. Nárožný Ondřej, 2. Parolek Miloslav, 3. Štindl Filip, všichni 
ZŠ Jevíčko                            
10 – 12 let. 1.Telecký Štěpán ZŠ Brno, 2. Seman Vilém, 3. Ševčík Marek 
oba ZŠ Jevíčko                                
13 – 14 let  1. Odehnal Šimon ZŠ Břeclav, 2. Bažant Martin, 3. Štindl 
Matěj, oba ZŠ Jevíčko       

Závod základních škol – dívky
7 – 9 let     1. Jadrná Veronika, ZŠ Břeclav, 2. Crhová Natálie ZŠ Jevíčko,  

             Hermanová Beata ZŠ Břeclav       
10 – 12 let  1. Jaborníková Anna, 2. Poulová Michaela, 3. Hermanová  
                   Adéla všechny ZŠ Břeclav          
13 – 14 let  1. Ševčíková Anna  ZŠ Jevíčko          

Kompletní výsledky najdete na www.gpmatoušek.cz
                  TJ Cykloklub Jevíčko    

Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne dopro-
vodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Trní, 
Do Větru a Frontmen. 
Vyhlášení  výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vystou-
pením  děti  z MŠ  Jevíčko,  Během  vyhlášení  výsledků  pak  vystoupily 
mažoretky ze ZUŠ Jevíčko. Celým třídenním programem provázeli mo-
derátoři Jan Adámek a Pavel Havránek. I jim patří poděkování za vy-
tvoření pěkné atmosféry,  i za to, že si pro Jevíčko udělali čas a mezi 
nás přijeli. 
Tato    sportovní  a  společenská  akce  reprezentující  Jevíčko  a  celý  re-
gion by  se  nedala  uskutečnit  bez podpory  sponzorů: Matoušek CZ, 
Czech Blades s.r.o., Pardubického kraje, měst  Jevíčka, Moravské Tře-
bové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupic a dalších sponzorů - 
Techniserv IT Brno, Inženýrské stavby Brno, BAXI Heating s.r.o, sklárny 
Moravia a.s. Úsobrno, ERES-erste energy services,a.s., region MTJ, Čes-
kého svazu cyklistiky, pivovaru Černá Hora, HB tisk a.s. Opava, Rustika 
s.r.o. a všech podporujících naši  sportovně společenskou akci. Všem 
srdečně děkujeme a věříme, že nás podpoří i při dalších ročnících GP 
Matoušek – Závod míru nejmladších. 
Závod by se nemohl konat bez přispění městské policie z Moravské 
Třebové a Konice, DI PČR Svitavy, Policie ČR z Moravské Třebové, Ko-
nice a Boskovic. Svým dílem při opravách silnic přispěly SÚS Moravská 
Třebová, Konice, Boskovice. I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní 
akce. Poděkování patří  i dobrovolným pořadatelům, hasičům ze Sta-
rého Města, Šubířova, Skřípova, Úsobrna, kteří zajišťovali bezpečnost 
cyklistů a silničního provozu.  Děkujeme občanům obcí a měst, kudy 
vedla trasa 39. ročníku závodu, za vytvoření velké divácké kulisy a že 
omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržovali, a tak i oni přispěli 
ke zdárnému průběhu závodu.
Příští 40. ročník se uskuteční ve dnech 6. - 8. května 2016.

TJ Cykloklub Jevíčko    

SOUTĚŽ V TVŮRČÍ ČINNOSTI na téma „cyklistika“
Porota: RNDr. Dag Hrubý, Věra Kaderková, Ing. Milan Máša, Mgr. Miroslav Parolek

1. místo 
v kategorii 6-12 let
Klára Čermáková, Velké Opatovice

1. místo  v kategorii 12 - 18 let
Klára Mrvová, Jevíčko

2. místo  v kategorii 12 - 18 let
Štěpán Neubauer, Chornice

3. místo  v kategorii 6-12 let
Václav Motl a Arnošt Motl, Sudice

1. místo  v kategorii nad 18 let
Zdeněk Frumolt, Velké Opatovice

2. místo  
v kategorii 6-12 let
Václav Motl, Sudice

Zvláštní 
ocenění
v kategorii 6-12 let

Matěj Kubíček, 
Jevíčko

Dále bylo uděleno  Zvláštní ocenění  Ing. Romanu Christovi za dlouholetou dobrou spolupráci
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„Hasičské Vítání jara 2015“
Vážení spoluobčané, sestry a bratři hasiči,
při  příležitosti  145.  výročí  založení  Sboru 
dobrovolných  hasičů  v  Jevíčku  jsme  se  roz-
hodli společně přivítat příchod jara v dubno-
vé  sobotní  odpoledne  pětadvacátého.  Zmí-
něné odpoledne v parku jevíčského pivovaru 
prosvětlilo  sluníčko,  což ocenili především  ti 
nejmenší  z  našeho města  i  z  okolních  obcí. 
Hlavně pro ty  jsme se totiž rozhodli uspořá-
dat tematické odpoledne s disciplínami, které 
běžně hasičská mládež pilně trénuje. 
O  disciplíny  se  starali  naši  přední  vedoucí 
mládeže.  Rodičům a ostatním návštěvníkům 
zpestřila  atmosféru  slunného  dne  skupina 
Kázeň. Jarní ovzduší provoněly grily a udírna, 
velký  úspěch  slavily  míchané  nápoje,  párky 
v rohlíku i sladkosti.
Přichystané  disciplíny  zaujaly  děti  i  širokou 
veřejnost, mezi  střelci  na  „jarní  vzduchovce“ 
se objevovaly maminky dětí a další návštěvní-
ci i návštěvnice. To, že se Hasičské vítání jara 
vydařilo,  se  projevilo  také  v  podobě  účasti 
nových  zájemců  z  řad  nejmenších  o  požár-
ní  sport  na  pravidelných  trénincích  hasičské 
mládeže.  Tyto  jsou  vedeny  na  zapůjčeném 
sportovišti  nad  areálem  Žlíbek  každý  pátek 
od 16:00 hodin. Zde se seznámili s náplní tré-
ninků a kolektivem. Velice nás potěšilo napl-
nění účelu aktivně stráveného jarního odpo-
ledne  a  to  ukázat mládeži,  jak  zábavný  umí 
požární sport být. Nové členy vždy rádi přiví-
táme, začleníme do kolektivu a připravíme na 
jejich novou roli v soutěžních týmech. 
Tímto děkujeme široké veřejnosti, sponzorům 
a členům Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
za podporu a těšíme se na další spolupráci.
       

Jakub Prokš, MTR SDH Jevíčko

Okénko požární ochrany
Jak správně nahlásit mimořádnou událost?
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo pří-
mým účastníkem (v horším případě i postiženým) nějaké události, která 
ohrožuje naše zdraví, život, majetek nebo bezpečnost. Tato kapitola vám 
poskytne několik rad, jak se zachovat v okamžiku, kdy je třeba přivolat po-
moc. Měli byste vědět, že v České republice existuje několik telefonních čísel tísňového volání, na  
která  je možné mimořádnou událost ohlásit. V povědomí se nám asi vybaví čísla 150, 155, 
158, možná i 112.

150  Hasičský záchranný sbor čR
155  Zdravotnická záchranná služba   
158  Policie čR 
112   Jednotné evropské číslo tísňového volání  
156   Městská (obecní) policie       

Kdy ale které číslo volat?
Pro co nejrychlejší  vyřízení dané události doporučujeme volat na  složku,  která má k dané 
situaci nejblíže. 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, tech-
nická havárie, vyprošťování osob, atd. 155 Zdravotnická záchranná služba – náhlé ohrožení 
života nebo zdraví osob. 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná doprav-
ní nehoda, nález podezřelého předmětu  (nevybuchlá munice…), atd. 156 Městská  (obecní) 
policie (pokud je v obci/městě zřízena) – vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování 
ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu, atd. 112 Jednotné evropské číslo tísňového vo-
lání – vždy při závažnějších mimořádných událostech, potřebujete-li pomoc více složek. Tato 
linka je zvláštní i tím, že obsluhující operátoři hovoří i běžnými světovými jazyky. Provozuje 
ji Hasičský záchranný sbor ČR.   Na všechna čísla lze volat 24 hod. denně. Linky jsou pro vo-
lajícího bezplatné a dá se na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu a SIM karty. Nebojte 
se oznámit jakoukoliv mimořádnou událost přímo na tísňovou linku, urychlíte tím přivolání 
pomoci. Pokud zavoláte na špatné číslo, nic se neděje. Jednotlivé složky si volání předají mezi 
sebou. Jen budete muset třeba opakovat stejné informace, které jste již před chvíli říkali jiné-
mu operátorovi. To ale stojí drahocenný čas a záchranáři vyjedou později.

Jak správně nahlásit událost?
Než zavoláte na tísňové číslo, udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od 
požáru nebo místa nehody…)! Uklidněte se, zorientujte se v okolí (operátor bude chvíli vědět, 
kde se přesně událost stala). Během hovoru se snažte mluvit pomalu, klidně a srozumitelně.
Operátorovi nahlaste:
•  co se stalo - popis události, rozsah, počet postižených nebo ohrožených osob
•  kde se to stalo – pokud možno přesná adresa nebo popis místa události – vzhledem 

ke shodným názvům ulic v mnoha obcích čR je nutné uvádět i název obce, ve které 
se nacházíte, popř. i okres

• kdo volá – jméno a kontakt na volajícího
Nezavěšujte, je možné, že operátor bude mít další dotazy. Po ukončení hovoru nevypínejte 
telefon. Operátor může volat zpět pro ověření nebo upřesnění údajů.

Zneužití tísňových linek
Zneužití tísňových linek je trestným činem. Díky moderní technologii lze volajícího dohledat. 
Linky tísňového volání jsou zřízeny pouze pro přijetí stavu nouze. Záchranáři, kteří jsou vázáni 
na řešení neexistující události, mohou chybět jinde! Zlomyslné volání na tísňové linky se navíc 
může hodně prodražit. Český telekomunikační úřad může za takové jednání uložit pokutu ve 
výši 100.000,- Kč.
Pokud máte zájem o nějaké téma z oblasti požární ochrany nebo více informací k otištěnému 
tématu, pište na e-mail: sdhjevicko@seznam.cz
S využitím materiálů Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje připravil

Stanislav Ducháček, velitel SDH a JSDH Jevíčko

Poděkování
Dne 18. 4. 2015 proběh-
lo  v  Kulturním  domě 
v  Chornicích  shromáž-
dění  delegátů  Okres-
ních  sdružení  Hasičů 
Pardubického kraje. De-
legáty  a  hosty  přivítala 
dechová hudba ZUŠ Je-
víčko pod vedením Jiřího Palána. SDH Jevíč-
ko a Chornice připravily výstavu techniky od 
historické  až  po  současnou.  Obec  Chornice 
pronajala hasičům bezplatně sál, který byl vy-
zdoben a příjemně vytopen. Chorničtí hasiči 
se postarali o stravování účastníků a veškeré 
zázemí shromáždění. 
Hosté  v  čele  se  starostou  Sdružení  hasičů 
Čech,  Moravy  a  Slezska  Karlem  Richtrem, 
hejtmanem  Pardubického  kraje  Martinem 
Netolickým a ředitelem krajských hasičů plk. 
Miroslavem  Kvasničkou  zhodnotili  výsledky 
našeho krajského sdružení na výbornou a zá-
roveň poděkovali místním za velice příjemné 
prostředí a atmosféru.
Dovolte  mi  poděkovat  obci  Chornice,  hasi-
čům  z  Chornic  a  z  Jevíčka  a  ZUŠ  Jevíčko  za 
ochotu  spolupodílet  se  na  uspořádání  této 
celokrajské  akce,  která  se pořádá  jednou  za 
5 let. 
Ještě jednou všem děkuji a těším se na další 
spolupráci.

                                              Josef Bidmon
Starosta Krajského sdružení hasičů     

           Pardubického kraje                                             

Svátek sv. Floriána – patrona hasičů v Jevíčku
V neděli 3. května se uskutečnila v kostele Nanebevzetí Panny Marie u příležitosti svátku sv. 
Floriána mše svatá.   Průvod hasičů za doprovodu muzikantů navštívil místní kostel, kde byla 

sloužena  mše  svatá,  následovalo  požehnání  nového 
hasičského vozidla. Dále průvod vyrazil přes náměstí 
k pomníku padlých za druhé  sv.  války,  kde proběhlo 
ve spolupráci se zástupci města a skautů kladení věn-
ců. U domu hasičů byl  slavnostně předán do užívání 
výjezdové jednotky automatický defibrilátor a tablet, 
následovalo přátelské posezení u malého občerstve-
ní. Děkujeme všem zúčastněným za účast a pomoc na 
této akci.

Stanislav Ducháček, velitel SDH a JSDH Jevíčko

Sb
or

 do
brovolných hasičů Jevíčko
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Setkání s důchodci 2015 - jaké to bylo?
V neděli odpoledne 10. května 2015  jsme uspořádali za finančního přispění obecního úřadu 
přátelské posezení s důchodci. Jako první vystoupili děti - Gituška, Jiříček, Tadeášek a Vojtíšek 
z místní mateřské školky. Po jejich krásném a veselém vystoupení následovala přednáška Mgr. 
Adama Wiltsche na téma „Banát - vlast daleko za hranicemi“ a přednáška Mgr. Silvie Jirouškové 
na téma „Léky - co o nich víme a nevíme“. Obě přednášky, každá na úplně jiné téma, posluchače 
velmi zaujaly. Přednášky provázelo spousta zajímavých promítaných fotografií. Ženy obdržely 
malou pozornost ke „Dni matek“. Občerstvení sladké i slané také nechybělo. Doufáme, že naši 
spoluobčané s námi prožili příjemné nedělní odpoledne. 
                                                                                                            Helena Neuerová, ČČK Biskupice

10. slet čarodějů a čarodějnic - ohlédnutí
Ve  čtvrtek  30.  dubna  2015  v  podvečer  se  konal  již  10.  velký  slet  čarodějů  a  čarodějnic.  Po 
příletu do Biskupic se všichni vzájemně vítali a sdělovali se zážitky, které během roku prožili. 
Po přivítání  jsme udělali společné foto u vatry, na které stála stará ošklivá čarodějnice. Poté 
následovala  „veselá“  rozcvička  s  krátkým  letem,  kdy  všichni  čarodějové  vyzkoušeli,  zda  jsou 
jejich košťátka funkční a zda je unesou. Ve zkoušce dovednosti kouzelníci ukazovali svoje umění  
a nebojácnost. Vozili se v plechovém kočáře, přeskakovali hořící ohýnek, prolézali dračí hlavou, 
přecházeli propast po úzké lávce a při tom drželi v jedné ruce kouzelnou kočku a v druhé roz-
žatou lampičku a také dokazovali, jak umí ovládat svá košťátka. Po hostině, kterou letos tvořily 
hadí oči, černé jedovaté tarantule a sušení brouci, obdržel každý čarovný svítící náramek. Úplně 
všichni návštěvníci velkého sletu se podepsali opět „vlastní krví“ na tajnou listinu.
Mezitím  se  krásně  setmělo,  čarodějové  si  zapálili  své  lampičky  a  vyrazilo  se  ztemně-
lými  Biskupicemi  na  velkou,  dlouhou  obchůzku  za  doprovodu  kouzelné  hudby.  Po  ná-
vratu  z  tajemné  procházky  se  zapálila  vatra  i  se  starou  zlou  čarodějnicí.  Na  posil-
nění  byly  připraveny  dobrůtky  z  udírny,  pivo  teklo  proudem  a  o  kouzelné  lektvary  

a nápoje z Hospody u netopýra též nebyla nouze. Pozdě 
v noci se čarodějové rozlétali do svých obydlí se slibem, 
že se za rok znovu slétnou. 
Poděkování  patří  „holkám“  z  obchodu  -  Romance  
a  Romance  za  velký  výběr  čarodějnických  pomůcek 
(klobouky, rukavice, náušnice a náhrdelníky z kostí, ne-
topýry, pavouky, lampióny atd.).
                                        Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Obec Biskupice

Společenská rubrika
květen 2015

Naši jubilanti

žofie Berková
Petr Neubauer

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

VZPOMÍNKA
      KDO V SRDCÍCH         
      ŽIJE, NEUMÍRÁ.

DNE 15. 6. 2015 BY SE DOŽILA 60 LET

paní Hana Slouková
1. 1. 2005

S LÁSKOU VZPOMÍNÁ 
SYN DANIEL S RODINOU

Výšlap kněžny 
Eleonory

V sobotu 2. 5. 2015 se konal již 2. ročník „Vý-
šlapu  kněžny  Eleonory.“  Výšlap  byl  zahájen 
stručným  výkladem  dějin  Biskupic  a  výstře-
lem z děla. Poté už  se návštěvníci  vydali po 
vyznačené stezce a krásnou procházkou do-
šli  až  na Hrubé  kolo,  kde  čekalo  občerstve-
ní, ochočená  liška a dokonce k nám zavítala  
i  sama  „kněžna  Eleonora“  na  koni.  Výšlap 
pokračoval vyznačenou stezkou do Březinek  
a přes Nectavu  zpátky  do Biskupic. Na  jed-
nom ze stanovišť proběhlo slavnostního usa-
zení a pokřtění pamětní desky, připomínající 
zastřelení  knížete  Friedricha  Thurn  Taxise. 
Kníže Thurn Taxis byl zastřelen za podivných 
okolností  10.  5.  1945 Antonínem Pospíšilem 
z  Hodolan  a  dalšími  členy  partyzánského 
hnutí. Tento pomníček by měl být projevem 
smíření  se  s minulostí.  Z  toho důvodu  jsme 
rádi,  že mezi  návštěvníky  nechyběli  ani  pa-
mětníci. Všem děkujeme za účast a těšíme se 
„na shledanou“.

P.A.O.S. Thurn Taxis
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Školka v pohybu
S  blížícím  se  koncem  školního  roku  a  pří-
jemným počasím se s dětmi každoročně vy-
dáváme na poznávací  výlety. Velmi mile nás 
překvapilo klidné, čisté a voňavé prostředí je-
víčského léčebného ústavu. Tento areál jsme 
totiž  navštívili  v Mezinárodní  den  ošetřova-
telek  a byli  jsme přímo  vtaženi  do běžného 
pracovního  – náročného a obětavého  - dne 
sestřiček, lékařů a třeba i řidičů sanitek. Pro-
běhli jsme se rozlehlým a krásně udržovaným 
parkem, kde nás překvapila a také trošku vy-
děsila  dlouhá  užovka.  Počasí  bylo  jak  stvo-
řené  k  výletu  a  tak  se  nám  celý  den  krásně 
vydařil. Chtěla bych touto cestou poděkovat 
paní  sestřičce  Janě V.  za přípravu a  zajištění 
programu pro děti a za veškerou pomoc s na-
šimi školkáčky. Díky moc.

Jako  tradičně  i  letos  jsme  se  setkali  s hasiči. 
Ale  tentokrát poprvé přímo v  jejich hasičské 
zbrojnici v Jevíčku. Děkuji také panu Honzovi 
B.  za  vyčerpávající  výklad  a  předvádění  ná-
řadí,  předmětů  a  obleků  záchranářů-hasičů, 
i  za  praktické  ukázky  hašení  s  použitím  ha-
sící  techniky.  Všichni  jsme  se  dozvěděli,  jak 
je oheň nebezpečný a  jak postupovat  -  tře-
ba při požáru v domácnosti. Děti poté měly 
dostatek času na nekonečné zkoušení helmy, 
držení  kleští  nebo  „zírání“  do ohně. My do-
spělí jsme pak ocenili záslužnou práci hasičů 
a prohlédli jsme si množství vítězných pohárů 
a diplomů.
Na poslední měsíc  školního  roku  si přejeme 
hodně příjemného sluníčka, aby se nám po-
vedly i další naplánované výlety a akce.

                        Žaneta Beserlová, ředitelka MŠ

DUKELÁK - OHLÉDNUTÍ
V sobotu 2. května se u nás v Biskupicích v prostorách areálu Střelnice uskutečnil již VII. ročník 
závod branné zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st. A hned v úvodu musím říct, že to byl velký 
ročník, protože se závodu zúčastnilo 84 závodníků, pro nás organizátory je největší odměnou 
právě účast závodníků, a ta byla velekrásná. Počasí nám letos vyšlo také parádně, ani zima, ani 
horko, prostě akorát závodně, trať opět vzorně připravena, tak proč ji neproběhnout rovnou 
do cíle?
Závodilo se opět v šesti věkových kategoriích, muži a ženy. Na trati dlouhé cca 2 km střední 

obtížnosti na závodníky čekal terénní běh, vě-
domostní otázky, hod granátem na cíl, 2x lano-
vý most, hod tenisákem na cíl, střelba ze vzdu-
chové pistole a skok v pytli. Děti do 11 let měly 
trať mírně zkrácenou, ale se všemi disciplínami 
na  trati.  I  přes  chladnější  počasí  se  zúčastnilo 
na pět desítek závodníků a k našemu potěšení  
i závodníci z Jevíčka a blízkého okolí.
Po  dokončení  závodu  dostal  každý  účastník 
občerstvení  a  něco na  zub,  pak  si mohli  pro-
hlédnout výbavu členů airsoftového klubu Je-
víčko s možností střelby z airsoftových zbraní. 
Po sečtení dosažených bodů závodníků vyhlá-
sili organizátoři výsledky závodu, na památku 
dostal  každý  diplom  a  medaili  za  účast  a  ti 
nejlepší byli dekorováni zlatou, stříbrnou nebo 
bronzovou  medailí.  Nechyběly  věcné  ceny  
a pro vítěze šampaňské na oslavu. A kdo mohl, 
slavil déle, pokud ho nohy ještě nesly.
Děkujeme  všem  organizátorům  a  sponzorům 
memoriálu  –  obci  Biskupice,  L.  Sekaninovi  
S-Cart  Jevíčko,  Mechanice  Prostějov,  Michalu 
Dlouhému Stihl Konice, Ergu Chornice, zaměst-
nancům prodejny COOP Biskupice, firmě Granit 
parts, a také děkujeme rodině J. Sedlatého st. 
Akci organizátorsky zajišťovala obec Biskupice, 
ČČK  Biskupice  a  AVZO  Biskupice,  proto  bych 
chtěl všem jejím zástupcům poděkovat a všem 
dalším  organizátorům,  pomocníkům  a  všem 
nadšencům a závodníkům také. Více fotografií 
naleznete  na  stránkách  obce  Biskupice  www.
biskupice.cz

Filip Procházka, místostarosta obce

 

MÁJE

                  

30. 5. 2015 
v 15.00 hodin
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červnu: 

 Lubomír živný
 Anna Henslová 
 Jana Toralová 
 Roman Krejčíř 
 Ladislav Krátký 
 Marie Pokorná
Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Tereza Lexová

Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Světlo
Další úkol v projektu Recyklohraní aneb ukliď-
me si  svět, do kterého  je  škola  již několik  let 
zapojena,  nesl  název  „Světlo“.  Úkolem  pro 
starší  žáky  bylo  zachytit  ho  v  různých  podo-
bách na fotografiích a vytvořit z nich soutěžní 
koláž. Úkol  jsme mezi žáky vyhlásili  jako sou-
těžní,  z  nejhezčích  zaslaných  fotografiích  pak 
byly  vytvořeny  dvě  koláže.  Autoři  vybraných 
fotografíí  -  M.  Němcová,  T.  Přichystalová,  H. 
Kopková,  K.  Schreiberová  a  M.  Písek  budou 
obdarování věcnými cenami z katalogu Recy-
klohraní.

Chornický vandr 2015
Dne 8. května 2015 se v Chornicích uskutečnil 3. ročník pěšího a cyklistického pochodu CHOR-
NICKÝ VANDR. Účastníci pochodu si v letošním roce mohli vybrat z pěti tras. Čtyři byly určené 
pro pěší (7 km, 11, km, 18 km a 25 km) a dvě pro cyklisty (25 km a 50 km). Ani letos nechyběl 
vědomostní kvíz. Počasí nám velmi přálo, slunce všem účastníků i pořadatelům vykouzlilo na 
tváři úsměv - kdo by neměl radost při pohledu na zasluněnou rozkvetlou přírodu kolem Chor-
nic, kterou se účastníci pochodu měli možnost projít a pokochat se jí? 
Děkujeme všem, kteří nelenili a vydali se na 3. ročník CHORNICKÉHO VANDRU. Fotografie si 
můžete prohlédnout na www.tjsokolchornice.cz.     
  
Chornický vandr 2015 v číslech:
celkem účastníků: 128 (49 žen, 35 mužů, 44 dětí) 
nejstarší účastnice: 71 let 
nejstarší účastník: 72 let 
nejmladší účastník: 4 měsíce 
počet psů: 2 
počet kočárků: 4
výběr tras: 
Trasa Mrně 7 km - 35 účastníků 
Dětská trasa 11 km - 51 účastníků 
Střední trasa 18 km - 27 účastníků 
Pěší a cyklotrasa 25 km - 10 účastníků, z toho 8 cyklistů 
a 2 pěší 
Cyklotrasa 50 km - 5 účastníků 
účastníci z Chornic: 53
účastníci přespolní: 75 (Jevíčko - 23, Velké Opatovice - 17, 
Městečko Trnávka - 11, Jaroměřice - 5, Pavlov Zavadilka - 
4, Moravská Třebová - 3, Úhonice - 2, Biskupice - 1, Vrano-
vá Lhota - 1, Usobrno - 1, Jeřmaň - 1, Stará Roveň - 1, Svi-
tavy - 1, Praha - 1, Šnekov - 1, Nemilany - 1, Olomouc - 1)

          
  Za TJ Sokol Chornice, z. s. Mgr. Blanka Mauerová 

Exkurze – „Poznávání 
regionu“

Žáci II. stupně Základní školy v Chornicích na-
vštívili v rámci projektu „Poznávání regionu“ 
historické město Poličku.
 Polička je vstupní branou do Ždárských vrchů 
a  byla  založena  r.  1265  na  příkaz  krále  Pře-
mysla Otakara II.  V minulosti bývala věnným 
městem českých královen a v 18. století pat-
řila mezi nejbohatší města východních Čech.

V  rámci  exkurze 
žáci  navštívili  do-
chované  městské 
gotické  opevnění, 
rodnou  světničku 
Bohuslava  Marti-
nů  ve  věži  kostela 
sv.  Jakuba  a  jeho 
hrob,  do  kterého 
byly  převezeny 

ostatky B. Martinů v  r. 1979. Významný čes-
ký  skladatel  byl  původně pohřben  v  r.  1959 
v  Liestal  –  Švýcarsko.  Dalším  cílem  exkurze 
bylo  Městské  muzeum  a  galerie  v  Poličce. 
Žáci si prohlédli výstavu Poklady z muzejních 
sbírek, která zachycuje 750 let města Poličky 
v  různých časových obdobích. Nejcennějším 
exponátem,  získaným  z  Pražského  hradu,  je 
pohřební  zlatá  koruna  Přemysla  Otakara  II. 
a poličský poklad – 12 000  stříbrných mincí 
ukrytých  za  třicetileté  války.  Tato  výstava  je 
doplněním interaktivní výstavy v sousedních 
sálech s názvem „Král do boje táh“.
Návštěva  Poličky  a  pojetí  celého  programu 
přispělo k všeobecnému přehledu žáků o je-
jich regionu.

   Mgr. Ludmila Faltýnková, ZŠ a MŠ Chornice

gymnastický čtyřboj
Stalo se již tradicí, že se žáci 1. – 5. třídy naší školy každý rok  účastní Gymnastického čtyřboje 
v Moravské Třebové. Tato sportovní soutěž proběhla ve středu 18. 
března.
Ve velké konkurenci  se podařilo Tadeáši Hofmanovi obhájit  loňské 
zlato v kategorii chlapců 4. – 5. třídy.
Přes  velké  úsilí,  bojovnost  a  nasazení  naši  sportovci  skončili  pod 
stupni  vítězů a obdrželi ,,bramborové“ medaile.
I tak měla sportovní soutěž svou neopakovatelnou atmosféru a pro 
každého byla plná zážitků a dojmů.
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme 
jim, aby i nadále pokračovali ve svém úsilí a měli radost z pohybu.

                                                                          Mgr. Iveta Špičková
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Beseda s policistou v Mateřské škole 
v Chornicích

V měsíci květnu nás navštívil v mateřské škole příslušník policie pan 
Friedl, díky kterému se děti seznámily s funkcí policisty, poznávaly do-
pravní značky, odpovídaly na otázky směřující k osobní bezpečnosti, 
dopravnímu ruchu a za správnou odpověď získaly odměnu. Pan poli-
cista ukázal dětem svoji výzbroj a policejní auto, děti mohly vyzkou-
šet mluvit do mikrofonu. Všechny nás obdaroval omalovánkami od 

policie České republiky. Když 
pan policejní příslušník odjel, 
zahráli  jsme  si  na  policisty  
a  šli  na  křižovatku  sledovat, 
zda auta jezdí podle doprav-
ních  předpisů.  Beseda  byla 
nejen  zábavná,  ale  pro  děti  
i poučná.

       Kolínská Kateřina, uč. MŠ

Škola se obléká do nového
Asi  dva měsíce  před  ukončením  školního  roku  začal  okolo  budovy 
druhého stupně ZŠ v Chornicích čilý  stavební  ruch. Ze severní  stra-
ny vyrostlo lešení, ze kterého jsou vyspravovány stávající omítky. Ty 
budou  následně  zatepleny  fasádním  polystyrenem,  na  který  bude 
nanesena probarvená omítka,  a  to v kombinaci barev zelené a  žlu-
té. Z několika  zpracovaných variant barevného  řešení budovy  školy 
zvítězil nakonec návrh Ing. arch. Pavla Tomíška z Brna, který celkem 
logicky  respektuje  členění  opravovaného  objektu.  Na  akci  získala 
obec prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR, ze kterých 

by mělo být uhrazeno 90% 
všech  uznatelných  výdajů 
spojených s opravami. Ne-
jedná se pouze o zateplení 
obvodového zdiva, ale také 
o zateplení stropů a výmě-
nu všech klempířských prv-
ků. Pokud půjde vše podle 
plánu,  přivítá  prvního  září 
školní  budova  své  žáky 
v novém kabátě.

Z činnosti oddílu sportovní gymnastiky
Dne  23.  4.  2015  TJ  Sokol  Chornice  pořádal  oddílové 
závody  ve  sportovní  gymnastice  pro  cvičence,  kteří 
kroužek navštěvují. Cvičenci  závodili  ve  šplhu,  v pře-
skoku přes bednu a také s připravenými sestavami na 
hrazdě,  prostných  a  lavičce.  V  těchto  sestavách  bylo 
obsaženo vše, co se cvičenci za celý rok naučili. Celkem 
se na  tenhle závod sešlo 10 dětí, které byly  rozděle-
né do kategorií podle věku a pohlaví. Také byl určen 
jeden fotograf, který celý závod pilně dokumentoval. 
Všichni  cvičenci  se  snažili  a  byli  posléze  zaslouženě 
oceněni diplomem a drobnou věcnou cenou. Přejeme 
jim, aby jim chuť cvičit vydržela i nadále!  

Chorničtí gymnasté, kteří obec reprezentují na gym-
nastických soutěžích, se 24. 4. 2015 již po druhé vydali 
podívat a zacvičit si do specializované gymnastické tě-
locvičny Sokolu Brno. V téhle tělocvičně trénují i české 
reprezentantky, pocházející z tohoto okolí např. Jana 
Šikulová či Kristýna Pálešová. Nalezneme tu dopado-
vé jámy z molitanových kvádrů, odpruženou gymnas-
tickou  podlahu,  trampolínový  pás,  přeskokové  stoly  
a mnoho dalších. Tahle tělocvična je velmi využívána  
a pro veřejnost jsou vyhrazeny hodiny pouze od 19:00 
do 21:00 každý všední den mimo víkendů. Takže i my 
jsme museli do Brna cestovat na tuto hodinu.   

Využili jsme téměř všech možností téhle tělocvičny a trénink si tak velice užili. Příjemně unaveni 
jsme se pak ve večerních hodinách vraceli domů. 

         Za TJ Sokol Chornice Vašíčková Ilona

Den Země na základní 
škole 

Den Země je ekologicky motivovaný svátek, 
který slaví  lidé ve více než 140 zemích svě-
ta. Svátek má upozorňovat na dopady ničení 
životního prostředí a na naší škole má  jeho 
oslava dlouholetou tradici. 

Letos  byla 
pro  žáky 
p ř i p r a v e n a 
stezka,  na 
které  pak 
č t y ř č l e n n á 
družstva  pl-
nila  přírodo-
vědné  úkoly. 

Na posledním stanovišti žáci vytvářeli nápis 
svátku  z  přírodních materiálů,  za  který  byli 
rovněž bodově hodnoceni. Nejlépe se s úko-
ly poprala skupinka „Příroďáci“ ve složení  J. 
Vykydal, L. Sladká, K. Schreiberová a A. Ma-
cháček, která získala zlaté medaile a drobné 
věcné odměny.
Soutěžní dopoledne se vydařilo, k pěkné at-
mosféře svátku přispělo  také krásné sluníč-
kové počasí.

   Mgr. Alena Továrková
 

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
A 

TĚLOVÝCHOVNOU AKADEMII
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu své významné 
narozeniny oslaví:

HAVLÍčKOVÁ ZDEŇKA
HRUDOVÁ MARIE
KUDLÍK OLDŘICH

LANgEROVÁ ANNA
PUDÍKOVÁ ANNA
RÉDA JAROSLAV

SOURALOVÁ LUDMILA
Do nastávajících  letních i následných dnů 

přejeme spokojenost a zdraví.

V měsíci květnu nás opustily paní:

KVěTOSLAVA BERANOVÁ 
LENKA BRÁZDOVA
a OLgA ZAPLETALOVÁ

Pozůstalým 
rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Obec Jaroměřice

Informace z Obecního úřadu
•  upozorňujeme  občany,  kteří  do  31.  5. 
2015 neuhradili poplatek za odpad, aby 
tak učinili do pátku 5. 6. 2015. Platby po 
termínu splatnosti má zastupitelstvo mož-
nost  navýšit  až  na  trojnásobek  původní 
částky.
• žádáme občany, aby nevyužívali chodní-
ky k parkování automobilů.
•  upozorňujeme  na  změnu  v  dopravním 
značení  v  obci    -  nově  byly  instalová-
ny  značky  „Stůj,  dej přednost  v  jízdě!“ na 
křižovatce  u  kostela  směrem  od  Biskupic  
a u Domu zahrádkářů směrem na Úsobrno.

 

Vítání občánků
Obřadní  síň  jaroměřického  zámku  patřila  
v neděli 17. května 2015 těm nejmenším ob-
čánkům.
Bylo pozváno 10 dětí,  jejich rodiče a nejbliž-
ších příbuzní. Pěvecký sbor ZŠ zpestřil průběh 
slavnostního obřadu. Paní starostka Mgr. Ive-
ta  Glocová  spolu  s  předsedkyní  SPOZ  Mgr. 
Věrou  Grimmerovou  přivítaly  nové  občánky 
naší obce:
Ondřej Kosík, Jan a Jakub Vaculovi, Anna Hla-
dilová, Vanesa Dostálová, Milan Lexman, Sára 
Horáčková,  Michaela  Horáčková,  František 
Hladký a Aleš Kovář.
Všem dětem a jejich rodičům přejeme do ži-
vota štěstí, radost a zdraví.

Program akcí přímo domů
Kdo má zájem pravidelně dostávat 
do emailové schránky program akcí 
konaných v Jaroměřicích, pošlete svou 

emailovou adresu na email:
program@zuzcak.cz 

a budete zařazeni do databáze 
příjemců programu.

Budou víčka Elišce stačit?
Eliška Trmačová na 

návštěvě v ZŠ Jaroměřice
Na pozvání paní vychovatelky M. Hrouzkové, 
která zajišťuje v naší  škole a obci  sběr víček 
pro  Elišku,  přijala  pozvání  Eliška  Trmačo-
vá  společně  se  svojí maminkou.  Po  krátkém 
uvítání pana ředitele  jsme měli možnost vy-
slechnout  si  Eliščin  příběh.  Eliška  prodělala 
v  dětství  dětskou  mozkovou  obrnu,  což  je 
onemocnění  mozku,  po  kterém  se  přestala 
vyvíjet tak jako ostatní děti a začalo ji ocha-
bovat svalstvo. Když ve 2 letech rodiče zjistili, 
co se vlastně s Eliškou děje, začali s ní rehabili-
tovat a cvičit, aby opožděný vývoj co nejdříve 
dohnala. Podle slov maminky Eliška dosahuje 
největších  pokroků  právě  v  léčebně  v  Klim-
kovicích, kam každoročně odjíždí na měsíční 
rehabilitační pobyt. Ale takový pobyt bohužel 
není  zadarmo. Zdravotní  pojišťovna přispívá 
jen polovinu z celkové ceny a celých 50 tisíc 
si musí rodina každoročně uhradit sama. A to 
ještě není vše, péče o dítě s postižením vyža-
duje celodenní péči a spoustu dalších finan-
cí  na nejrůznější pomůcky, další  rehabilitace  
a případné operace. 
I  my  jsme  se  zeptali  maminky,  zda  budou 
Elišce nasbíraná víčka stačit. Aby víčka Elišce 
vydělala alespoň na pobyt v lázních (50 tisíc), 
potřebuje 500 pytlů s víčky. Podle slov p. Tr-
mačové už se dohromady nasbírala polovina 
pytlů, ale ještě polovinu potřebují. 
 Návštěva Elišky i její maminky byla velice pří-
jemná a děti se zájmem poslouchaly a kladly 
nejrůznější otázky. Dozvěděli jsme se dokon-
ce i to, že Eliška má ráda hudbu a zvuk kytary. 
Proto jsme jí společně s kytarovým doprovo-
dem pana ředitele  na závěr zazpívali a pře-
dali dárek, jako poděkování za to, že se o svůj 
příběh společně s maminkou podělili.

Na závěr jsme se dohodli, že p. Hrouzková dá 
pytel  na  chodbu,  abychom  viděli,  jak  rych-
le  ho  dokážeme  společně  naplnit.  Sbírají  se 
všechny  plastové  vršky,  ale  i  vršky  od  piva. 
Pokud  byste  i  vy  chtěli  přispět  Elišce  a  její 
rodině, můžete  nosit  vršky  do  naší  základní 
školy, do  samoobsluhy v  Jaroměřicích a Bis-
kupicích.  Zapojená  je  i  opatovická  ZŠ  a  ZŠ 
Boskovice.

Za ZŠ Jaroměřice 
p. uč. Stanislava Pudíková
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1.6. pondělí, 16.00 h., klubovna - Konverzač-
ní angličtina s Britt-Marie Pazdírek,  paní  žijící  
v Americe, zahájení  prázdninového cyklu, možnost 
zdokonalení jazyka pro studenty i dospělé v průbě-
hu letních měsíců                             
5. 6. pátek, 18.00 h., VS - Koncert jaroměřických 
žáků ZUŠ Jevíčko - hudebního a tanečního oboru, 
spojený s ukázkou tvorby výtvarného oboru, vede-
ného MgA. R Štindlovou
5. - 30. 6. výstavní síň CŽP - Výstava tvorby regio-
nálních amatérských výtvarníků Michala glose-
ra a Daniela Vávry. Zpřístupněno v půjčovní době 
knihovny  PO, ST  9 - 11, 13 - 16,  PÁ 13 -18, nebo na 
tel. 778 086 380
14. 6. neděle, 9.00 h., VS - Kurz paličkování s lek-
torkou ing. Ivou Vanžurovou
20. 6. sobota, 12.30 – 15.00 h., prezentace  
v Pohádkovém království (CŽP), startovné 30,- Kč 
POHÁDKOVÝ LES,  hledání  ztracených  pohádek  
a princezny v jaroměřickém lese, na hřišti TJ Jaromě-
řice  bohatý  doprovodný  program,  výtvarné  dílny, 
skákací hrad, občerstvení...
26. 6. pátek, ZŠ a obřadní síň jaroměřického zámku 
Slavnostní ukončení školního roku

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:       
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou  
v klubovně CžP, pondělky od 16.30 h.  
Masáže s fyzioterapeutkou p. Petrou Hanous-
kovou, DiS. v ordinaci CžP  pondělky  od  16.00 
hodin,  objednání  přímo  v  ordinaci  nebo  tel.:  724 
288 524.
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CžP, 
DO ZÁŘÍ POZASTAVENO
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CžP, út, st, čt vždy od 16.30 hodin.   
Cvičení SM-systém s Bc. Barborou Sekaninovou 
ve výst. síni CžP, DO ZÁŘÍ POZASTAVENO
PŘIPRAVUJEME:                   
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti do 
15  let „VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ Registrace 

od 26. 6. 2015, ukončení soutěže 31. 8. 2015
Podmínky soutěže:
1.  potvrzení  vstupenkou  nebo  razítkem  a  datem 
návštěvy  kulturní  památky,  různého  navštíveného  
místa – informační centrum, OÚ,  kulturního před-
stavení, kina, divadla, koncertu, knihovny -    i  jaro-
měřické, aj. (1 záznam ve vlastním deníčku - 1bod)
2.  vyplnění  testu,  vyzvednutého  v  knihovně  s  10 
otázkami  z  jaroměřické historie  (10  správných od-
povědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného prázdninové-
ho výrobku, obrázku (max. 10 bodů)
4.  Záznam  o  přečtené  knize  (10  bodů),  čtenářská 
soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE
5. 7. neděle, 15.00 h., prostory CŽP, vstupné 30,- Kč, 
děti  do  10  let  zdarma Módní přehlídka modelů 
výtvarnice Ivany Vlachové, roz.Kolmačkové a 
krajkových a hedvábných doplňků Ivy Vanžuro-
vé. Zahájení výstavy „SEN“ výtvarná tvorba a mode-
ly Ivany Vlachové
Výtvarná dílna pro děti v průběhu odpoledne
Letní odpoledne s country skupinou PROč NE 
BAND, občerstvení zajištěno, langoše aj., po módní 
přehlídce možnost výběru a koupi výtvarných do-
plňků i předvedených modelů
5.7. - 31. 7. v době provozu knihovny, VS
„SEN“ výstava volné tvorby - malba, oděvy - vý-
tvarnice Ivany Vlachové, výstava zpřístupněna PO, 
ST  9-11, 13-16;  PÁ  13-18 hodin,  jinak na tel. 778 
086 380.
8., 15., 29. 7. prázdninové středy vždy v 18.00 hodin
Večerní čtení u studny ze studnice pohádek a 
příběhů ve dvoře Centra života a podnikání
15. 7., středa, 10.30 h., VS
PEXESOVÝ TURNAJ, oblíbená soutěž pro děti i do-
spělé
17. 7. pátek, 15.00 h., dvůr CŽP nebo zadní míst-
nost dvora  Výtvarná KERAMICKÁ dílna pro děti  
i dospělé s p. Petrou Zezulovou
20. - 24. 7.  DOVOLENÁ V KNIHOVNě
27. - 31. 7.,  3. 8. - 7. 8., VS - LETNÍ  ŠKOLA  PA-
LIčKOVÁNÍ    s  lektorkou  ing.  Ivou  Vanžurovou, 

pro  úplné  začátečni-
ce  i  pro  hodně  po-
kročilé  krajkářky  
1.  termín 27.  - 31. 7.,  2. 
termín 3. - 7. 8. 2015
Cena  týdenního  kurzu  
1  500,-  Kč,  uzávěrka  přihlá-
šek do 30. 5., jinak na tel. lektorky 
721 375 120.
3. - 28. 8., v době provozu knihovny, VS
„PORTRÉTY“  výstava obrazů Britt-Marie Pazdí-
rek výstava  zpřístupněna  PO,  ST    9-11,  13-16;   
PÁ  13-18 hodin, jinak na tel. 778 086 380.
10. - 14. 8.,VS, popř. v plenéru (popř. 3. 8. - 7. 8.)
LETNÍ ŠKOLA KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek,pro 
děti dopoledne 9-12 hodin, pro dospělé 14 -17, tý-
denní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem nahlas-
te, prosím, v knihovně
15. - 16. 8. sobota - neděle
Dvoudenní zájezd do česko-saského Švýcarska 
s průvodcem Janem Valíčkem,  návštěva  skláren 
v  Novém  Boru,  čedičové  varhany,  turistická  pro-
cházka  (cca 6 km) k největšímu skalnímu oblouku 
v Evropě - k Pravčické bráně, Hřensko, plavba na lo-
dičkách po Edmundově soutěsce, nocleh v Jetřicho-
vicích se snídaní, předběžná cena včetně nocležné-
ho 1300,- Kč, závazný zájem potvrďte v knihovně, 
bližší  informace  na  www.jaromerice.knihovna.cz. 
V případě zvýšeného zájmu budou vypraveny dva 
autobusy.
21. 8. pátek, 21.30 h.,  sraz dětí  i dospělých před 
knihovnou  „OžIVLÉ  POVěSTI JAROMěŘIC“ ta-
jemné noční putování s vypravěčem Mgr. Schuste-
rem  po místech pověstí naší obce. Malé děti pouze 
v doprovodu dospělých.
29. 8. sobota, sběrný dvůr DEN PRO EKOLOgII, 
zábavné odpoledne, soutěže pro děti.

Případné  změny  budou  oznámeny,  kontakty  OK  
461  325  300,  nové č. mobilu 778 086 380!!! 
knihovnajaromerice@centrum.cz, www.jaro-
merice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                   

                             

nevešel se článek Eliška a Víčka

 ....................................................................

  ...............................
   ...............................,

  ...................................................................
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 na 32. schůzi 
Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 na  41. schůzi Rady města 
Jevíčka bodem usnesení 10/41 následujícím způsobem: 1 cm délkový inzerce 
při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH 
(121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji 
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou v Jevíčku 
nebo v okolí do max. 20 km. Opravy nevadí, nabídněte 

prosím. Tel.: 774 193 566.

Koupíme lesní i jiný pozemek s dřevní hmotou, jakouko-
liv dřevní hmotu, zajistíme i odvoz, přiblížení, skácení. 

Hájek Josef, Rozhraní tel.: 732 698 186.

FARMA CH CETKOVICE
 VYJÍŽĎKY NA KONÍCH PRO

 DĚTI I DOSPĚLÉ

LETNÍ TÁBORY POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

 NOVÝ JEZDECKÝ KROUŽEK 

www.farmach.cz
www.farmach-kone.wgz.cz
sedavlcice.farmach@seznam.cz
722 610 721

Povinné ručení, životní a majetkové pojištění, 
spotřebitelské úvěry, konsolidace, hypotéky

L. Kaderka, Jevíčko 777 872 356, kaderka@lmlfinance.cz

Prodám chatu se zahradou v Jevíčku
u EDENU. V chatě el. energie.

Vlastní studna. Tel.: 723 364 492.

Koupím byt v Jevíčku. Spěchá, 
nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

Město Jevíčko pronajme nebytové prostory 
v objektu Kostelní 41, Jevíčko ve II. nadzemním 
podlaží. Prostory lze využít jako kancelářské, prodejní, 

provozní, skladové. Cena dohodou. 
Informace na tel.: 461 325 179, 608 607 633.

Autodoprava Rozhraní
Kontejnerová Avia 2x4 i 4x4 od 18 Kč/km, 

možnost pronájmu kontejnerů. 
Liaz – lesovůz na krátké dříví 
– doprava dle kubíků a vzdálenosti.

Hájek Josef, Rozhraní tel.: 732 698 186.

Zlatnictví Šumberová
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP)

výroba šperků a opravy od kvalitního zlatníka, 
rozšíření oprav i na vaše oblíbené zdobení na kabelkách,  
peněženkách, páscích, klíčenkách, bižuterii a jiné blbůstky!!! 

K nákupu nad 300 Kč dárek.

Prodám zděný byt, byt lze převést do OV, 3+1 a pracovna 
s plyn. vytápěním a el. z bytu. Prostorné sklepy, sušárna. Nová 
střecha, pl. okna, zateplení, moderní koupelna, nová el., vod. potrubí 
a odpady, lak. parkety, dveře masiv, 2 šatny, plech. garáž, možnost 
zahrádky. Nízké náklady, cena dohodou, Biskupice. Pěkná lokalita 
novostaveb, 5 minut školka, coop, bus zastávka. Tel.: 734 378 263.

Malachová Jana

náhled pozvánka

KOMISNÍ PRODEJ V JEVÍČKU
PŘINESTE, CO CHCETE PRODAT,  A MY PORADÍME, 

NACENÍME, ZPENĚŽÍME

Bazar nejen nábytku Jevíčko 
v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)

Otevírací doba:
Jevíčko        St-Čt-Pá        10:00-16:30, So  8:30-11:00 
Jaroměřice Út-St-Čt-Pá  12:30-18:00, So  9:00-12:00

Nebo kdykoliv po tel. domluvě. 
Kontakt:  Vojtěch Hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz


