
Výroční ocenění Města Jevíčko  
pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního 

a spolkového života pro rok 2015
Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko

Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělá-
vání, mládeže a sportu

Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního 

lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jed-
notlivými občany.

2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřejných návrhů redukci pouze 
na pět nominantů v jednotlivých oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které před-
loží radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení oceněných 
osobností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:    
1. osobnost/kolektiv sportovního života  
2. osobnost/kolektiv kulturního života  
3. osobnost/kolektiv spolkového života  

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení na  
www.jevicko.cz) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem na  
infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků do 30. 11. 2015.
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Pokračujeme v další etapě budování  
chodníků, tentokrát na M. Mikuláše

Beseda představitelů města s důchodci

17. října úspěšně proběhl 7. ročník  
„Malohanáckého harmonikáře“, sál hotelu 
Morava Jevíčko

Fotosoutěž
V říjnu 2015 byla uzavřena fotografická soutěž Města Jevíčka a Gymnázia Jevíčka, ze které 
vznikne nástěnný kalendář s fotografiemi Jevíčka a jeho okolí. Pokud tedy chystáte pořízení 
kalendáře na rok 2016 s pěknými pohledy z našeho kraje, posečkejte na prosinec, kdy by měl 
být kalendář v prodeji na Turistickém informačním centru v Jevíčku.

Výsledky fotografické soutěže:
Kategorie A (děti do 15 let):   neobsazena
Kategorie B (15 – 18 let):      1. místo Štěpán Neubauer
Kategorie C  (18 let a více):   1. místo Ing. Roman Christ
                                                   2. místo Martin Vykydal
                                                   3. místo Pavel Kirchner

Soutěžní fotografie budou vystaveny ve vestibulu Gymnázia Jevíčko od 2. do 6. listopadu 2015 
v době  8:00 – 17:00 hodin. 

Výsledek divácké 
soutěže, která probí-
hala na webu města 
www.jevicko.cz do 
29. 10. 2015, bude 
zveřejněn v příštím 
čísle zpravodaje.
Všem zúčastněným 
soutěžícím gratuluje-
me i za devítičlennou 
odbornou porotu, 
která anonymním 
způsobem hodnotila 
soutěžní fotografie.

Vedení Města Jevíčka

Vítězná fotografie soutěže Kalendář 2016 Města Jevíčka,  
autor Ing. Roman Christ

Vyhlašované kategorie 
(pouze pro jednotlivce): 
1. žáci a studenti do 18 let 
2. dospělí 19 až 60 let
3. senioři nad 60 let
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Upozornění na systematické 
poškozování městské zeleně!
Vážení občané, 
žádáme Vás o poskytnutí jakýchkoli informací 
vedoucích k odhalení neznámého pachatele, 
který systematicky poškozuje lípu na ulici  
A. K. Vitáka před domem č. p. 584 v majetku 
pana Ondrouška. Již bylo podáno trestní 
oznámení na neznámého pachatele a užitečné 
informace budou Policii ČR předány. Strom 
se již pravděpodobně zachránit nepodaří, 
ale rádi bychom dosáhli alespoň potrestání 
pachatele. Systematickou likvidací vzniká 
městu ekologická újma a samozřejmě také 
náklady s budoucím ošetřením a zajištěním 
bezpečnosti stromu, který postupně hyne. 
Posuďte sami podle přiložených fotografií.

Vedení města a komise životního prostředí

 Informace Úřadu práce ČR
Lidé mají na výměnu průkazů OZP 

už jen dva měsíce!

Vážení spoluobčané,
dovolte mi pozdravit vás v čase pod-
zimním, který nás postupně připravuje  
o krásně dlouhé letní dny, a musíme si 
přivykat na nezvratný fakt, který přichází 
s podzimní rovnodenností až do zimního 
slunovratu, kdy se dny krátí a noci prodlu-
žují. 
Vše má ale svoje výhody, podzim umí 
kouzlit nádhernými barvami, stačí se jen 
umět dívat…  určitě nás o krásách podzi-
mu (ale nejen jeho) v Jevíčku a okolí pře-
svědčí i příspěvky ve fotografické soutěži, 
kterou společně vyhlásilo město Jevíčko  
a Gymnázium Jevíčko. Soutěž je v době 
vydání tohoto čísla zpravodaje již ukon-
čena, fotografie posouzeny, vítězové zná-
mí, fotografie ale lze zhlédnout na webu 
města Jevíčka, případně na výstavě v pro-
storách Gymnázia Jevíčko. Přijďte, možná 
budete překvapeni nad proměnami Jevíč-
ka v různých ročních obdobích. 
Podzim znamená ale i spoustu práce na 
zahrádce či okolí domu a jsem velmi rád, 
že se s více než pozitivním ohlasem setka-
lo pořízení svozového vozidla na biood-
pad, který je určen k pomoci při likvidaci 
listí, trávy a podobného typu odpadu. Bě-
hem několika týdnů, kdy jsou k dispozici 
občanům, prokázaly svozové kontejnery 
jasné opodstatnění a výrazně usnadňují 
podzimní práce nás všech. Dobrý pocit 
ještě umocňuje konstatování, že z celko-
vých nákladů na pořízení vozidla a kontej-
nerů cca 1,4 mil. Kč bylo více než 1,2 mil. 
pokryto dotací z Operačního programu 
Životní prostředí.  
Z důležitých oblastí, kterým se aktuálně 
zabývá vedení města, je např. ukonče-
ní výběrového řízení na realizaci změny 
územního plánu, který řeší záměr zbudo-
vání lehké průmyslové zóny při příjezdu 
do Jevíčka ze směru od Chornic. Další akcí 
většího rozsahu je příprava veřejné zakáz-
ky na dodávku tepla pro některé veřej-
né budovy v Jevíčku (škola, školka, ZUŠ, 
hasiči, DPS), která souvisí se zajímavou 
nabídkou Hanácké zemědělské společ-
nosti na dodávky tepla z bioplynové sta-
nice. Na uvedený záměr bylo vypracováno  
i předběžné ekonomické vyhodnocení 
nabízených podmínek s poměrně jasným 
benefitem v oblasti úspory energie k vy-
tápění a přípravy teplé vody v uvedených 
objektech. Celý proces je ještě na počátku 
z pohledu časové náročnosti i technic-
kého řešení, nicméně záměr je na stole  
a kalkulované úspory zřejmé.
Pozitivní zprávou je rovněž říjnový prodej 
prvních šesti stavebních parcel v lokalitě 
„Vrchlického II“, který v reálné podobě 
potvrdil správné rozhodnutí investovat 
prostředky města do přípravy nové loka-
lity pro individuální bydlení. 
Velmi cenným a odborně kvalitně zpra-
covaným dokumentem je nově vytvořený 
program regenerace městské památkové 
zóny Jevíčko pro období let 2016-2020, za 
který bych rád všem jeho zpracovatelům 
poděkoval a všem občanům doporučil 
minimálně k nahlédnutí. Prvním počinem 
z této oblasti je ještě letošní záměr výmě-
ny oken na východní fasádě kláštera na 
ulici Soudní, na kterou byla přislíbena do-
tace z rezervních prostředků Ministerstva 
kultury ve výši 300 tis. Kč. 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíč-
ka, kteří v měsíci listopadu 2015 
oslaví významné životní jubileum 

Miroslav Hebelka   
Anežka Hájková  
Marie Sedláková   
Drahomíra Solařová 
Božena Sedlářová  
Věra Kohoutková 
Bohumila Pohlová
František Havlíček 

Jinou „dotační“ snahou již pro příští ob-
dobí je např. pokračování záměru výstav-
by dětských hřišť (či herních koutků), kdy 
je rozpracován projekt s pracovním ná-
zvem „Hravé Jevíčko“ a který předpoklá-
dá dotační podporu z prostředků Minis-
terstva pro místní rozvoj ve výši až 70%.
Pevně věřím, že všechny uvedené i neu-
vedené záměry a cíle neodvane podzimní 
„vichr z hor“.  

Jan Finsterle

Už jen dva měsíce mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) 
a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě, 
že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z 
vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. 
Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy 
OZP. Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015!
Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 
Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou 
na našich pracovištích - oddělení nepojistných sociálních dávek. 
Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce 
roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 
2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté 
jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.
Pozor! Po 1. 1. 2016 již nelze výměnu průkazu OZP provést. Kdo o výměnu nepožádá do konce 
roku, bude nucen uplatnit svůj nárok na průkazku OZP novou žádostí.  Veškeré informace 
k výměně průkazů OZP obdržíte na našich pracovištích v Moravské Třebové, Cihlářova 6/13,  
a v Jevíčku, Palackého nám. 1. 

Ing. Mgr. Vladimíra Kantoříková 
                  ředitelka kontaktního pracoviště ÚP v Moravské Třebové
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Úklid po čtyřnohých miláčcích 
Vážení spoluobčané,
v minulém zpravodaji jsem upozorňoval na 
vyhlášku Města Jevíčka o rušení nočního 
klidu. V tomto čísle bych rád („či spíše nerad“) 
upozornil na nešvar, který se v našem městě 
bohužel hojně vyskytuje, a sice zanedbávání 
úklidu „hromádek“ po našich čtyřnohých 
miláčcích. Na tento nešvar často směřují 
stížnosti občanů, poslední stížnost jsme 
zaznamenali na besedě s důchodci dne  
4. 10. 2015.  Proto mi v této souvislosti dovolte 
požádat všechny majitele čtyřnohých miláčků, 
aby při procházkách městem psí hromádky 
uklízeli. Tato povinnost totiž jasně vyplývá 
z Obecně závazné vyhlášky města Jevíčka 
č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Jevíčku a její porušení může být klasifikováno 
jako přestupkové jednání. Nedůsledný majitel 
psího miláčka tak může na základě důkazové 
fotografie nebo svědectví kolemjdoucích 
skončit u přestupkové komise města, kde 
hrozí až několikatisícová pokuta. Byl bych 
velice nerad, abychom se museli vzájemně 

1/19  Rada schvaluje bezplatné zapůjčení tě-
locvičen ZŠ Jevíčko na akci „Sportovní 
den“ na sobotu dne 10. 10. 2015 od 
13:00 h,

2/19  Rada uděluje souhlas s uložením pří-
pojky a plynoměrny Společenství 
vlastníků domu, M. Mikuláše 552, Je-
víčko na pozemku p. č. 526/6 v k. ú. Je-
víčko-předměstí dle projektu,

3/19  Rada schvaluje dar Chornickému že-
lezničnímu klubu ve výši 3.000 Kč,

4/19  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru zajištěním odborného vyjá-
dření OLH Petra Krále k ceně pozemku 
p. č. 2040 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/19  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/19  Rada schvaluje zpracování dodatku 
studie protipovodňových opatření 
společností Vodní díla – TBD, a. s., Brno 
v lokalitě REHAU a RABBIT současně s 
ochranou ČOV za cenu 27.000 Kč¨bez 
DPH,

7/19  Rada nominuje Mgr. Miroslava Šafáře 
do odborné komise dopravní a život-
ního prostředí Předsednictva SMO  
a Mgr. Miloslava Parolka do odborné 
komise školské Předsednictva SMO,

8/19  Rada schvaluje zakoupení bouracího 
kladiva zn. METABO do částky 20.000 
Kč vč. DPH,

9/19  Rada schvaluje znění výzvy a zadávací 
dokumentace na akci „Návrh výsadeb 
na veřejných prostranstvích ul. Tře-
bovské a Svitavské – Jevíčko“, seznam 
firem k obeslání a komisi pro otevírání 
a hodnocení nabídek ve složení dle zá-
pisu,

10/19  Rada schvaluje provedení úpravy to-
pení v budově MěÚ firmou Instala-
térství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko,

11/19 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
42.108 Kč vč. DPH na zakoupení pře-
tlakového dýchacího přístroje AUER Air 
GO Pro a jedné ocelové tlakové vzdu-
chové láhve pro potřeby JSDH Jevíčko,

12/19 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
4.115 Kč vč. DPH na zakoupení pěti 
párů zásahových rukavic Lesley pro 
potřeby JSDH Jevíčko,

13/19  Rada schvaluje pachtovní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společností 
Hanácká zemědělská společnost Jevíč-
ko, a. s., IČ: 48173053, Třebovská 713, 

Usnesení z 19. schůze Rady města Jevíčka konané 
dne 7. září 2015

• Volné pobíhání psů je povoleno pod přímým 
dohledem doprovázející osoby na veřejných 
prostranstvích vymezených a znázorněných 
na katastrální mapě v příloze č. 1 této 
vyhlášky.

Článek 3
Veřejný pořádek a udržování čistoty

(1) Doprovázející osoba je povinna ihned 
odstranit znečištění (výkaly) způsobené psem.
(2) Z důvodu zachování veřejného pořádku  
v obci je chovatel psa povinen učinit opatření                
proti úniku chovaného psa.

Článek 4
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky je 
přestupkem podle zvláštního právního předpisu 
nejde-li o trestný čin. 

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 12. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o ko-
nání 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.
Místo konání: sborovna Základní školy 
Jevíčko, U Zámečku 784, Jevíčko
Doba konání: 16. 11. 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 zastupitelstva
5)  Připomínky občanů
6)  Zpráva redakční rady zpravodaje
7)  Zpráva ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zástupce ře-

ditele ZUŠ, zástupce ředitele gymnázia
8)  Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2015
9)  OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro 

pohyb psů na veřejném prostranství v Zadním 
Arnoštově

10) OZV č. 2/2015, o ochraně veřejné zeleně  
a o stanovení podmínek k užívání zařízení 
města sloužících potřebám veřejnosti

11) OZV č. 3/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

12) Protipovodňová opatření v průmyslové zóně  
v části dle ÚPD Z10

13) Výběr dodavatele tepla pro vybrané budovy  
v majetku města

14) Prodej stavebních pozemků v lokalitě Vrchlic-
kého II

15) Prodej částí pozemků p. č. 107 a p. č. 2460  
v k. ú. Zadní Arnoštov

16) Prodej části pozemku p. č. 1750/2 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

17) Korespondence, různé
18) Diskuse
19) Usnesení
V Jevíčku dne 15. 10. 2015

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

na ulici natáčet při venčení psů nebo proti 
sobě svědčit, proto prosím těmto situacím 
předcházejme a svých povinností správného 
chovatele si hleďme. Tímto také děkuji Vám 
všem, kterým čistota našeho města není 
lhostejná, a pravidlo úklidu dodržujete.

Citace uvedené vyhlášky:

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném 

prostranství
•  Na všech veřejných prostranstvích ve městě je 

možný pohyb psů na vodítku a na Palackého  
náměstí na vodítku a s náhubkem.

• Doprovázející osoba musí vést psa u nohy tak, 
aby při míjení jiných osob se s nimi nemohl 
dostat do kontaktu a v případě potřeby mu 
nasadit náhubek a usměrňovat jeho chování 
povely.

• Splnění povinnosti stanovené v odst. 1  
a 2 zajišťuje fyzická osoba, která má psa 
na veřejném prostranství pod kontrolou či 
dohledem (doprovázející osoba).

• Pravidla stanovená v odst. 1 a 2 se nevztahují 
na pohyb psů příslušníků Policie ČR při 
výkonu služby.

Vážení  zástupci místních organizací  a spolků, dovolte nám, pozvat Vás 
na výroční setkání vedoucích představitelů organizací a spolků 

Města Jevíčka veškerého zaměření a současně vyhlášení vítězů z ankety

„Výroční ocenění Města Jevíčka pro osobnosti 
sportovního, kulturního a spolkového života za rok 2015 „.

Setkání se uskuteční  v pátek 11. 12. 2015 v 18:00 hodin  
v Synagoze v Jevíčku.

V programu setkání společně projdeme Vaše hlavní plánované akce roku 2016 
a představíme nová pravidla Grantového systému města na rok 2016.

 Na setkání s Vámi se těší vedení Města Jevíčka
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počtu PBH města Jevíčka,
17/19 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 

Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu nepřímo ohřívaného zá-
sobníku TUV zn. ACV Smart 600 pro 12 
bytových jednotek na ul. M. Mikuláše 
551 v Jevíčku za částku 86.657 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

18/19  Rada schvaluje vyjádření podpory 
společnosti Renata ve věci odkladu 
předložení podkladů k závěrečnému 
vyhodnocení akce pro projekt z OPŽP 
č. 09032207 „Rozšíření ekocentra Re-
nata pro pobytové programy – 2. eta-
pa“.

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

10/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Ja-
nečka a Ing. Pavla Vykydala,

10/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr 

Votroubek, Mgr. Rudolf Beran, Pavla Ko-
nečná,

b)   program zasedání,
c)   záměr Města Jevíčko využívat alterna-

tivní dodávku tepla pro veřejné budovy 
v majetku města – mateřskou školu, zá-
kladní školu, dům hasičů, dům s pečova-
telskou službou a budovu zámečku,

d)   cenovou nabídku firmy Pavel Továrek 
– klempíř, Bělá u Jevíčka 37, 569 43 Je-
víčko k provedení výměny střešní kry-
tiny a provedení klempířských prací na 
přístavku u zadních garáží Domu hasičů  
v Jevíčku za částku ve výši 46.890 Kč bez 
DPH (56.737 Kč vč. DPH),

e)   cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a společností MATOUŠEK 
CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, 602 00 
Brno k realizaci akce „Oprava střechy 
a výměna světlíku budovy MěÚ č. p. 1 
v Jevíčku“ (varianta pálená taška) za na-
bídkovou cenu 1.338.100 Kč vč. DPH a 
pověřuje starostu popř. místostarostu 
podpisem smlouvy,

f)   prodej pozemku p. č. 518/30 (220 m2) – 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Jose-
fu Biberlemu a Zdeňku Biberlemu, A. K. 
Vitáka 585, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, 
celkem 18.295 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč, vklad věcného břemene na po-
zemek p. č. 518/30 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku 
věcného břemene mezi Městem Jevíčko 
a Josefem Biberle a Zdeňkem Biberle na 
prodej pozemku a současně vklad věcné-
ho břemene na pozemek p. č. 518/30 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy,

g)   prodej pozemku p. č. 518/29 (168 m2) – 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Zdeň-
ku Podlezlovi a Kamile Podlezlové, A. K. 
Vitáka 585, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, 
celkem 13.971 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč, vklad věcného břemene na po-
zemek p. č. 518/29 v k. ú. Jevíčko-před-
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městí, kupní smlouvu a smlouvu o vzniku 
věcného břemene mezi Městem Jevíčko 
a Zdeňkem Podlezlem a Kamilou Pod-
lezlovou na prodej pozemku a současně 
vklad věcného břemene na pozemek p. č. 
518/29 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu popř. místostarostu podpi-
sem smlouvy,

h)   prodej pozemku p. č. 518/28 (159 m2) – 
zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Erichu 
Richterovi, A. K. Vitáka 584, Jevíčko za 
cenu 83,16 Kč/m2, celkem 13.222 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, vklad věc-
ného břemene na pozemek p. č. 518/28 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí, kupní smlouvu a 
smlouvu o vzniku věcného břemene mezi 
Městem Jevíčko a Erichem Richterem na 
prodej pozemku a současně vklad věcné-
ho břemene na pozemek p. č. 518/28 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy,

i)   prodej pozemku p. č. 518/27 (134 m2) 
– zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí Mi-
roslavu Petrželkovi a Anně Petrželkové,  
A. K. Vitáka 583, Jevíčko za cenu 83,16 
Kč/m2, celkem 11.143 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč, vklad věcného bře-
mene na pozemek p. č. 518/27 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu  
o vzniku věcného břemene mezi Městem 
Jevíčko a Miroslavem Petrželkou a Annou 
Petrželkovou na prodej pozemku a sou-
časně vklad věcného břemene na poze-
mek p. č. 518/27 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu popř. místostarostu 
podpisem smlouvy,

j)   prodej pozemku p. č. 518/61 (27 m2) – 
orná půda a nově zaměřeného pozemku 
p. č. 518/67 (374 m2) – ostatní plocha, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí Radce Bašićo-
vé a Květoslavě Dvořákové, A. K. Vitáka 
592, Jevíčko za cenu 83,16 Kč/m2, celkem 
33.347 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, 
vklad věcného břemene na pozemky p. 
č. 518/61 a p. č. 518/67, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, kupní smlouvu a smlouvu  
o vzniku věcného břemene mezi Městem 
Jevíčko a Radkou Bašićovou a Květosla-
vou Dvořákovou na prodej pozemků  
a současně vklad věcného břemene 
na pozemky p. č. 518/61 a p. č. 518/67, 

oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu popř. místostarostu podpisem 
smlouvy,

k)   grantový systém pro rok 2016 – zásady 
pro poskytování dotací z rozpočtu Měs-
ta Jevíčko zpracované v souladu se zá-
konem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů se zapracovanými 
připomínkami dle zápisu,

l)   úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 12 na 
rok 2015,

m)   prodej pozemku p. č. st. 139/2 (330 m2) – 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní 
Arnoštov Ing. Ondřeji Blabolilovi, Okruž-
ní III 211, Jevíčko, kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Ondřejem Blabo-
lilem na prodej pozemku p. č. st. 139/2 v 
k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy,

n)   prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
80/7 (13 m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Mgr. Jiřímu Janečkovi a Mgr. 
Janě Janečkové, Okružní II 235, Jevíčko 
za cenu 150 Kč/m2, celkem 1.950 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč, kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Mgr. Ji-
řím Janečkem a Mgr. Janou Janečkovou 
na prodej pozemku p. č. 80/7 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu popř. 
místostarostu podpisem smlouvy,

o)   poslední prodloužení lhůty pro dokonče-
ní stavby RD do 30. 11. 2015 bez udělení 
smluvní pokuty ve výši 64.000 Kč za ne-
dodržení stanoveného termínu 1. 8. 2015 
Ing. Andree Jagošové, Palackého nám. 
28, 569 43 Jevíčko,

p)   uzavření smlouvy o dílo o pěstební a tě-
žební činnosti v městských lesích a kupní 
smlouvu na dřevní hmotu mezi Městem 
Jevíčko a firmou Aleš Ertl, Vrchlického 
828, 569 43 Jevíčko a pověřuje starostu 
popř. místostarostu podpisem smlouvy,

q)   vzor kupní smlouvy mezi Městem Jevíč-
ko a kupujícím na prodej pozemku pro 
výstavbu RD v nové lokalitě Vrchlického 
II se zapracovanými připomínkami dle 
zápisu,

r)   pořízení změny č. 1 územního plánu Je-
víčko, 

s)   Mgr. Miroslava Šafáře jako zastupite-
le určeného pro pořizování změny č. 1 
územního plánu Jevíčko,

Jevíčko a pachtovné ve výši 217.781 Kč/
rok,

14/19  Rada schvaluje pronájem pozemku p. 
č. st. 219 – zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Jevíčkopředměstí o velikosti 256 
m2 firmě Václav Zapletal, IČ: 64261425, 
Nová Dědina 89, Konice za cenu 10 Kč/
m2 a rok, celkem 2.560 Kč/rok na dobu 
neurčitou,

15/19  Rada schvaluje pachtovní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a firmou Petr 
Šejnoha, IČ: 42242100 a pachtovné ve 
výši 20.243,64 Kč/rok za užívání po-
zemků p. č. 2044, p. č. 2090, p. č. 2233, 
p. č. 2267, p. č. 2269, p. č. 2283, p. č. 
2288, p. č. 2295, p. č. 2310, p. č. 2384, 
p. č. 2394, p. č. 2463, p. č. 2473/2, p. č. 
2484/2 a p. č. 2566, vše orná půda, p. 

č. st. 31 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 143, p. č. 1326/1, p. č. 1333, p. č. 
2018, p. č. 2077, p. č. 2119, p. č. 2145, 
p. č. 2211, p. č. 2212, p. č. 2292, p. č. 
2308, p. č. 2318, p. č. 2335, p. č. 2365, p. 
č. 2375, p. č. 2379, p. č. 2380, p. č. 2481, 
p. č. 2520, p. č. 2535, p. č. 2536 a p. č. 
2546, vše ostatní plocha, p. č. 2154, p. 
č. 2174, p. č. 2182, p. č. 2208, p. č. 2368, 
p. č. 2370, p. č. 2371, p. č. 2377 a p. č. 
2573, vše trvalý travní porost, p. č. 70/3 
a p. č. 146/4, oba zahrada a p. č. 2091 – 
ovocný sad, vše v k. ú. Zadní Arnoštov,

16/19  Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu plynového kotle v bytě č. 
11 na ul. K. Čapka 782 Jevíčko za část-
ku 32.443 Kč bez DPH s úhradou z roz-
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Usnesení z 20. schůze Rady města Jevíčka konané dne 23. září 2015
1/20  Rada schvaluje pravidla pro ukládání 

stavebních odpadů a zeminy na mezi-
deponiích města v k. ú. Jevíčko-před-
městí s účinností od 1. 10. 2015,

2/20  Rada schvaluje CN společnosti JUS-
TITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. na 
zajištění zadávacího řízení na dodáv-
ku tepla pro vybrané veřejné budovy  
v majetku města ve výši 38.000 Kč,

3/20  Rada schvaluje výzvu k podání nabíd-
ky na projekční práce v rámci veřejné 
zakázky na služby malého rozsahu 
„Změna č. 1 územního plánu Jevíčko“  
a obeslání projektantů dle zápisu,

4/20  Rada schvaluje umístění dřevěné lavice 
na odpočivadle v osadě Lípa,

5/20  Rada schvaluje udělení licence na au-
tobusovou linku 700 003 Lanškroun- 
Žichlínek-Rychnov na Moravě-Mladě-
jov-Radišov-Staré Město-Moravská 
Třebová-Boršov-Dlouhá Loučka-Kře-
nov- Jevíčko,

6/20  Rada schvaluje poskytnutí finanční-
ho daru ve výši 5.000 Kč Svazu skautů  
a skautek ČR, oddíly Jevíčko,

7/20  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina pro organizaci Ze Zámečku do 
světa, z. s. na školní rok 2015/2016 pro 
výuku dramatického kroužku,

8/20  Rada schvaluje dodatek č. 2 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ARAGON Se-
curity, s. r. o. ke smlouvě o poskytování 
bezpečnostních služeb s účinností od 
1. 10. 2015 s upraveným harmonogra-
mem služeb,

9/20  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru vytipováním vhodné lokali-
ty pro modelářské letiště,

10/20 Rada schvaluje pronájem kulturního 
domu v Zadním Arnoštově ve dnech 
27.– 29. 11. 2015 k uspořádání akce 
„Poslední leč 2015“ za úhradu energií 
a vody,

11/20 Rada schvaluje zapůjčení stolů a lavic 
pro P. A. O. S. Thurn Taxis, z. s., Bisku-
pice 153 na akci „Biskupické kaléšek“, 
který se uskuteční 3. 10. 2015 v obci 
Biskupice za poplatek 500 Kč vč. DPH/
den s vlastním odvozem a dovozem,

12/20  Rada odvolává Stanislavu Kavanovou  
z členství v redakční radě zpravodaje 
na vlastní žádost,

13/20  Rada odvolává Alenu Dosedlovou  
z členství v komisi pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu na vlastní žá-
dost,

14/20 Rada jmenuje Mgr. Radku Jelínkovou 
jako člena komise pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu,

15/20 Rada schvaluje záměr pronájmu domu 
bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 263/1 
a části pozemku města p. č. st. 263/1, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

16/20 Rada schvaluje záměr přípravy dotační 
žádosti MMR na dětská hřiště v loka-
litě Dr. Klimeše, Vrchlického a Panský 
dvůr pod souhrnným názvem projektu 
„Hravé Jevíčko“. Předpokládaný rozpo-
čet projektu je 600.000 Kč, realizace je 
podmíněna získáním dotace z MMR,

17/20 Rada schvaluje dodatek č. 1 mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem 
ke smlouvě č. OSV/15/20528 o po-
skytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

18/20 Rada pověřuje starostu dalším jedná-
ním se SPÚ ČR ve věci realizace kom-
plexních pozemkových úprav v k. ú. 
Jevíčko-předměstí dle zápisu,

19/20 Rada schvaluje úhradu ubytování pro 
členy Norského orchestru dne 2. 10. 
2015 v Hotelu Alster v částce 8.600 Kč,

20/20 Rada pověřuje tajemníka ve spolupráci 
s vedoucím organizačního odboru pří-
pravou OZV o volně pobíhajících psech 
v Zadním Arnoštově,

21/20 Rada schvaluje zakoupení mapové ap-
likace GEOSENSE pro potřeby pracov-
níků MěÚ Jevíčko za částku 24.800 Kč 
bez DPH (30.008 Kč vč. DPH) + servis-
ní služby za částku 1.600 Kč bez DPH 
(1.936 Kč vč. DPH) měsíčně do konce 
roku 2015,

22/20 Rada schvaluje užití znaku města na 
propagační materiály v rámci projektu 
„Děti na startu“ a bezplatný pronájem 
tělocvičen ZŠ pro účely cvičení dětí  
a lektorů zapojených do projektu,

23/20 Rada schvaluje smlouvu o zprostřed-
kování Benefitů (stravenek SODEXO) 
č. C011500011 mezi Městem Jevíčko 
a společností Sodexo Pass Česká re-
publika, a. s., Radlická 2, 150 00 Praha 
5 – Smíchov, které budou poskytovány 
zaměstnancům města na stravování,

24/20  Rada schvaluje uzavření pojistné 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Čes-
kou pojišťovnou, a. s. na havarijní po-
jištění nákladního automobilu zn. PIA-

GGIO RZ 5E2 2656 se spoluúčastí 5 %  
z pojistného plnění za částku 22.256 
Kč/rok,

25/20  Rada schvaluje návrh zápisu do Kroni-
ky města Jevíčka za rok 2014 a odmě-
nu kronikáři města, ve výši dle přílohy 
zápisu, za provedení zápisu,

26/20 Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení více zájemcům na veřejnou 
zakázku malého rozsahu a seznam 
oslovených firem na akci „demolice zá-
kladové desky na ul. Vrchlického Jevíč-
ko“ dle zápisu,

27/20 Rada schvaluje předložení návrhu kup-
ní ceny za pozemek p. č. 2040 v k. ú. 
Jevíčkopředměstí nabízejícímu ve výši 
23.668 Kč a doporučuje ZM uvedený 
pozemek odkoupit,

28/20  Rada schvaluje smlouvy č. IV-12-
2011004/VB/1 a č. IV-12-2011004/
VB/3 mezi Městem Jevíčko a společ-
ností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného 
břemene - služebnosti na pozemcích 
p. č. 5200 a p. č. 5211, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

29/20  Rada schvaluje záměr prodeje čás-
ti pozemků p. č. 4235, p. č. 4236, p. č. 
4238/1, vše orná půda, části pozemku 
p. č. 4237 – trvalý travní porost a p. č. 
st. 1360 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

30/20  Rada schvaluje dodatek nájemní 
smlouvy ze dne 10. 12. 2013 na pro-
nájem pozemků p. č. 5328 – vodní plo-
cha, p. č. 5338 – ostatní plocha a p. č. 
5325 – trvalý travní porost a rybníku 
na pozemku p. č. 5328, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí mezi Městem Jevíčko 
a Českým rybářským svazem – míst-
ní organizace Jevíčko, Barvířská 110,  
Jevíčko,

31/20 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíč-
ko na výměnu plynového kotle v bytě 
č. 3, na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za 
částku 28.443 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

32/20  Rada schvaluje přidělení bytu č. 5 na ul. 
K. H. Borovského 465 v Jevíčku žada-
telce dle zápisu na doporučení komise 
bytové a sociální.

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

t)   dodatek č. 1 k SOD mezi Městem Jevíčko 
a firmou M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 
530 03 Pardubice na akci „Oprava komu-
nikace ulice Nerudova mezi č. p. 477 – 
528, Jevíčko“,

10/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   zprávu o činnosti JSDH města Jevíčko,
b)   zprávu o činnosti komise pro výchovu a 

vzdělávání, mládeže a sportu,
c)   zprávu o činnosti komise kulturní, ces-

tovního ruchu a regionálního rozvoje,
d)   zápis ze schůze kontrolního výboru ko-

nané 26. 8. 2015,
e)   informaci předsedy kontrolního výboru 

o prověření žádosti Ing. Vlastimila Daňka 
týkající se nájemních smluv uzavřených 

mezi Městem Jevíčko a panem Petrem 
Šejnohou,

f)   výsledek dílčího přezkoumání hospo-
daření města Jevíčko za období od 1. 1. 
2015 do 9. 9. 2015, které provedli pra-
covníci KrÚ Pk ve dnech 8. – 9. 9. 2015, 
při kterém nebyly zjištěny žádné chyby či 
nedostatky,

g)   informaci starosty o vyúčtování Jevíčské 
pouti 2015,

h)   technický návrh řešení zpevnění pravo-
stranného břehu Žlíbeckého potoka v 
lokalitě ulice Zadní s předběžným ceno-
vým vyčíslením předloženým společností 
AGROPROJEKCE Litomyšl,

i)   předání Manipulačního řádu Vodní ná-
drže Žlíbka Ing. Jaroslavem Zezulou pro 
potřeby města,

10/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   radu města zajištěním VŘ na dodávku 

tepla pro vybrané veřejné budovy v ma-
jetku města,

b)   kontrolní výbor provedením fyzické kon-
troly pěstební a těžební činnosti na les-
ních pozemcích v majetku města,

c)   radu města zajištěním VŘ na projekční 
práce v rámci změny č. 1 územního plánu 
Jevíčko,

d)   radu města stanovením ceníku za užívání 
zázemí ZŠ Jevíčko při konání veřejných 
akcí v „Panském dvoře“.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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18/21 Rada schvaluje záměr prodeje části 
pozemku p. č. 1750/2 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí,

19/21 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení funkce referent fi-
nančního odboru Městského úřadu Je-
víčko „účetní, mzdová účetní“ a složení 
výběrové a hodnotící komise ve složení 
dle zápisu,

20/21 Rada schvaluje CN firmy Petr Dokou-
pil, Borotín 5 na výsadbu 11 stromů za 
částku 21.022 Kč (není plátce DPH),

21/21 Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor v I. NP budovy Palackého ná-
městí 1, Jevíčko, vchod z Palackého 
náměstí o celkové velikosti 119 m2 
firmě Vlastimil Antošovský, Rozstání 7 
za cenu 10.000 Kč/měsíc na dobu ne-
určitou,

22/21 Rada schvaluje cenovou nabídku spo-
lečnosti EGRANT, s. r. o., Veverkova 
1343/1, Hradec Králové na administraci 
podání žádosti o dotaci na podporo-
vané byty od MMR ČR ve výši 25.000 
Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka.

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

Informace SITA CZ 
o změně svozu 

komunálního odpadu
pro Zadní Arnoštov 

a Mařín
Z důvodu toho, že na svozový den v úte-
rý 17. 11. 2015 vychází státní svátek, 
bude svoz komunálního odpadu v Zad-
ním Arnoštově a Maříně proveden v ná-
hradním termínu v pondělí 16. 11. 2015. 
Nezapomeňte prosím v uvedený den 
přistavit svozové nádoby, děkujeme. 

Petr Lorenc, operátor SITA CZ

Výzva pro žadatele 
o kolumbárium 

na hřbitově v Jevíčku
Z důvodu aktualizace seznamu žada-
telů o kolumbárium na hřbitově v Je-
víčku žádáme všechny žadatele o ko-
lumbárium, aby svůj zájem ohlásili na 
emailovou adresu mlcochova@jevicko.
cz nebo písemně na adresu Město Je-
víčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Je-
víčko.

Ing. Zuzana Mlčochová 
správa hřbitova

1/21  Rada schvaluje příkazní smlouvu s JUS-
TITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 
38.000 Kč na zajištění zadávacího říze-
ní pro VZ „Dodávka tepla pro vybrané 
veřejné budovy v majetku Města Jevíč-
ko“ a smlouvu o sdružení zadavatelů 
pro VZ,

2/21  Rada schvaluje udělení licence na pro-
vozování veřejné linkové osobní vnit-
rostátní dopravy pro dopravce ČSAD 
Ústí nad Orlicí, a. s. na linku č. 171 100 
Praha – Hradec Králové – Svitavy – Je-
víčko – Velké Opatovice,

3/21  Rada schvaluje využití prostor sběr-
ného dvora k tradiční akci ZŠ Jevíčko 
– sběr papíru,

4/21  Rada pověřuje starostu jednáním s ža-
datelem ve věci zpracování projektu 
pro osazení plynového spotřebiče v 
prostorách zkušebny v budově kina,

5/21  Rada schvaluje navýšení příspěvku na 
provoz ZŠ Jevíčko na rok 2016 o částku 
10.000 Kč,

6/21  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

7/21  Rada schvaluje rozpočet Festivalu 
mládežnických dechových orchestrů v 
Jevíčku, který se uskuteční dne 15. 11. 
2015 v sále Hotelu Morava v Jevíčku ve 
výši 49.500 Kč,

8/21  Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

9/21  Rada schvaluje podání žádosti o pře-
vod sedaček z kina Moravská Třebová 
do majetku Města Jevíčko,

10/21  Rada schvaluje doplnění ceníku proná-
jmu sálů Zámečku dle zápisu,

11/21 Rada schvaluje uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou se zájem-
cem dle zápisu s nástupem od 1. 1. 
2016,

12/21 Rada schvaluje záměr realizace urno-
vých hrobů dle návrhu společnosti Ka-
menoprůmysl Letovice,

13/21 Rada pověřuje Ing. Mlčochovou pro-
vedením průzkumu zájmu uchazečů o 
urnové hroby,

14/21 Rada jmenuje Věru Kaderkovou, Mgr. 
Janu Sedláčkovou, Mgr. Adama Wilt-
sche, Miroslava Šárku, Dagmar Schne-
iderovou, Pavlu Konečnou, Dušana 
Pávka, dipl. um., Mgr. Miroslava Šafáře 
a Stanislava Dokoupila členy poroty 
fotografické soutěže Města Jevíčko a 
Gymnázia Jevíčko,

15/21 Rada schvaluje odměny stanovené pro 
účely fotografické soutěže Města Je-
víčko a Gymnázia Jevíčko ve výši dle 
zápisu,

16/21 Rada pověřuje IT ve spolupráci s mís-
tostarostou zpracováním interní směr-
nice Města Jevíčko pro zadávání zaká-
zek malého rozsahu,

17/21 Rada jmenuje Mgr. Rudolfa Berana, P. 
Walaka Adrzeje Sebastiana CP, ThLic., 
Mgr. Roberta Jordána a Ing. Lenku 
Porketovou členy komise pro regene-
raci památek v MPZ,

Usnesení z 21. schůze Rady města Jevíčko konané 
dne 5. října 2015

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 2. 11. 2015.

Akutní případy ošetří MUDr. Trčková a MUDr. Křížová 
ve svých ordinačních hodinách.

NEORDINUJE Z DŮVODU KONFERENCE 12. – 13. 11. 2015.
Akutní případy ošetří MUDr. Alena Blahová 

ve svých ordinačních hodinách.
Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci – 6. 11. 2015.

MUDr. Ivana Křížová
NEORDINUJE Z DŮVODU KONFERENCE 12. 11. 2015.
Dále neordinuje každý 2. pátek v měsíci – 13. 11. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
NEORDINUJE Z DŮVODU KONFERENCE 11. – 13. 11. 2015.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 20. 11. 2015.

MUDr. Alena Blahová – interna 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 20. 11. 2015.

MUDr. Jana Melková
OZNAMUJE:

4. 11. 2015 ordinuje do 17 h
5. – 6. 11. 2015 neordinuje

10. 11. 2015 ordinuje do 12 h
11. 11. 2015 ordinuje od 11 do 17 h

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 2. – 6. 11. 2015.

Zpracovala: Minaříková Petra
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Druhý ročník Angliády  
na Gymnáziu v Jevíčku

V úterý 20. října 2015 uspořádal kabinet ang-
lického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci 
s Bridge Publishing House a Oxford University 
Press Olomouc druhý ročník soutěže o nejlep-
šího mladého angličtináře s názvem Angliáda 
2015. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd zá-
kladních škol regionu Malá Haná.  I letos pro-
jevili žáci velký zájem – do soutěže se zapojilo 
i přes současně probíhající výjezdy škol do 
zahraničí v rámci Výzvy 56 skvělý počet 117 
žáků z celkem 12 škol. Účastníci absolvovali 
test anglického jazyka na úrovni A2 skládající 
se ze dvou částí – poslechu s porozuměním  
a četby s porozuměním. Po vyhodnocení tes-
tu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci odmě-
něni hodnotnými cenami od partnerů soutě-
že, každý účastník si také ale odnesl drobnou 
pozornost a velice cenné zkušenosti.  Vítězem 
se stal Jan Soural ze ZŠ Jaroměřice, před Ve-
ronikou Voráčovou také ze ZŠ Jaroměřice, 
oba v péčí paní učitelky Barbory Bohatcové 

a Leonou Ma-
rečkovou ze ZŠ 
Kunštát. Mezi 
základními ško-
lami zvítězili 
žáci ZŠ Kunštát 
pod vedením 
paní učitelky 
Hany Marvano-
vé.      
  

Mgr. Josef Huf

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Gymnazisté z Jevíčka v roli 
europoslanců 

Dne 15. října 2015 neusedli všichni studen-
ti gymnázia do školních lavic. Někteří z nich 
vyzkoušeli, jak pohodlné je křeslo poslance 
Evropského parlamentu. Studentka Kamila 
Badalová ze třídy 8. S totiž pro svoje spolu-
žáky vyhrála finanční příspěvek na cestu do 
Štrasburku. V jarním kole soutěže Euroscola 
správně odpověděla na otázky týkající se Ev-
ropské unie.
Společně s 24 jevíčskými gymnazisty, kteří 
reprezentovali Českou republiku, se setká-
ní mladých zúčastnilo dalších 450 studentů 
z 19 členských zemí Evropské unie. Všichni 
společně diskutovali o palčivých tématech 
současnosti nejen mezi sebou, ale také se 
skutečnými europoslanci. Debatovalo se  
o zaměstnanosti mladých, pomoci rozvojo-
vým zemím a také o problematice životního 
prostředí, nastolena byla i otázka významu 
médií či budoucnosti Evropy, nemohlo chybět 
ani velmi diskutované téma migrace. Studen-
ti se na debatu nejprve připravili v menších 
pracovních skupinách, závěry jejich jednání 
přednesli vybraní mluvčí ve velkém zasedacím 
sále. Prostor pro dotazy a připomínky ostat-
ních nemohl chybět. Toho se nebáli využít 
ani naši zástupci a směle se hlásili o mikrofon  
i o slovo. Vzhledem k tomu, že jednacím ja-
zykem byla převážně angličtina, studenti měli 
možnost prověřit si i svoji jazykovou zdatnost. 
Návštěva Evropského parlamentu je rozhod-
ně cennou zkušeností a nám nezbývá než 
doufat, že se naši gymnazisté zapíší do histo-
rie této instituce i v budoucnosti.

Mgr. Lenka Hrbáčková 
Foto: Jan Kaderka

Druhý ročník Přírodovědné olympiády 
Ve středu 14. října 2015 se na Gymnáziu v Jevíčku konal druhý ročník Přírodovědecké olympiá-
dy. Soutěže se zúčastnilo celkem 132 žáků 8. a 9. tříd okolních základních škol. 
Soutěžní témata stejně jako loni zasahovala do biologie, chemie a ekologie. V praktické části 
žáci poznávali rostliny, živočichy a nerosty, experimentálně určovali hustotu kapalin, charakteri-
zovali kovy a jejich vlastnosti. Kupříkladu s opravdovou čelistí žraloka či parohem losa se mnozí 
z žáků setkali poprvé.
Některé soutěžící překvapily otázky z běžného života  - kolik mléka nadojí kráva, respektive kdy 
se sázejí brambory. Avšak celkově lze hovořit o velmi dobré přípravě ze základních škol. 
V náročné soutěži zvítězil tým „SEAL“ sestavený ze žáků ZŠ Letovice, následoval tým ze ZŠ Česká 
Třebová („ŘEDKVIČKY“), dva týmy „CO“ a „FeAl“ opět ze ZŠ Letovice a první pětku uzavřeli žáci 
ze ZŠ v Jevíčku („BLOŇĎÁK TÝM“). Všem žákům děkujeme za účast a nemalé soutěžní nasazení. 
Díky si zaslouží i jejich učitelé přírodovědných předmětů.      

Lukáš Műller, Gymnázium Jevíčko

ZUŠ JEVÍČKO

Navštívil nás norský  
Big Band…

Dne 2. října mělo město Jevíčko tu čest při-
vítat vzácnou návštěvu. Na pozvání města 
a základní umělecké školy přijel norský Big 
Band Orstad Storband s hostem trombonis-
tou Mojmírem Bártkem, emeritním členem 
orchestru Gustava Broma.
V rámci svého turné po České republice na-
vštívili kromě Jevíčka město Jeseník, Vyškov 
a Brno.
My jsme hosty přivítali v pátek v poledne  
a po ubytování a společném obědě následo-
vala prohlídka města s vyhlídkou z jevíčské 
věže. Byla to příjemná předehra večerního 
vystoupení. V prostorách městského kina za-
vládla slavnostní atmosféra a úderem sedmé 
hodiny konferenciérka Jitka Moučková jako 
vždy velmi příjemně uvedla následující pro-
gram. Jako předskokan norského Big Bandu 
vystoupil orchestr Etien Band ZUŠ Jevíčko 
pod vedením Radka Kavana. Příjemně nala-
dění posluchači se pak už mohli těšit na vy-
stoupení našich hostů. Celovečerní koncert 
měl velký úspěch a výkony všech účinkujících 
odměnilo obecenstvo dlouhotrvajícím po-
tleskem. 
V sobotu hosté odcestovali do Vyškova, kde 
pokračovali ve svém turné a hostem jsme na-
opak byli my, školní orchestr Etien Band.
 Bylo nám společně hezky, a tak se při louče-
ní zrodila myšlenka, že bychom do budoucna 
mohli pokračovat a snad i navázat tradici vzá-
jemných setkání s hudbou.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko  
MgA. Ondřej Čada

Zakončení tenisové sezony 
s Generali

Poslední zářijový víkend jsme již po čtrnácté 
uspořádali setkání členů TC Jevíčko, aktivně 
hrajících i „falírujících“ a jejich rodinných pří-
slušníků při tzv.“ Rozloučení s letní tenisovou 
sezonou“. 
Tentokrát setkání bylo pod záštitou Pojišťov-
ny Generali, na kterém má zásluhu člen naše-
ho oddílu Ladislav Šponer.
Jako vždy se hraje tenisový turnaj čtyřher, kdy 
se dvojice losují, aby si všichni zahráli. Letos 
se do bojů o medaile probojovaly tyto dvo-
jice. Jan Margetin-Kamil Šponer, Bronislav 
Wetter-Lenka Čekalová, František Bušina-Mi-
chal Tihelka a Petr a Hana Veselkovi. Ve stej-
ném pořadí  turnaj i dopadl. Po celý den bylo 
k dispozici bohaté občerstvení. Letos byl jako 
hlavní chod výborný guláš od Ilonky Letov-
ské, steaky a hermelíny na grilu připravil Na-
hid Mrvoljak a každý donesl nějakou dobrotu 
ze své kuchyně. Celý den nám přálo počasí, 
takže příští, jubilejní 15. ročník, bude i s Kar-
lem Gottem a pokud možno i s Pojišťovnou 

Generali, kte-
ré za podporu 
děkujeme.

Za TC Jevíčko 
Radomil 

Sedlák
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Jevíčko navštíví děkan 
proslulého Matfyzu 

V pátek 13. listopadu navštíví Jevíčko děkan 
Matematicko-fyzikální fakulty Univer-
zity Karlovy prof. RNDr. Jan Kratochvíl, 
CSc. Návštěva našeho předního matematika 
proběhne pod záštitou vedení Města Jevíč-
ka, Městské knihovny v Jevíčku a Gymnázia 
Jevíčko. Součástí programu bude dopole-
dní beseda s místními gymnazisty nejen  
o možnostech budoucího studia na prestiž-
ní fakultě naší nejproslulejší univerzity, ale  
i o soudobých výhledech studia v zahraničí. 
Jako mezinárodně aktivní vědec se prof. Kra-
tochvíl účastní mnoha výzkumných programů 
po celém světě. Pracovně navštívil celou řadu 
univerzit a vědeckých pracovišť všech konti-
nentů, přičemž nevynechal ani ty  nejproslu-
lejší univerzity v britském Oxfordu a Cam-
bridgi, známou atlantskou techniku Georgia 
Institute of Technology či největší kanadskou 
univerzitu v Torontu. Jako hostující profe-
sor působil podvakrát na Univerzitě Oregon 
v USA. Pardubický rodák a absolvent tam-
ního gymnázia Jan Kratochvíl má k Jevíčku 
svůj osobitý vztah, neboť jako středoškolský 
student se v našem městě účastnil matema-
tických olympiád. A nejspíš i na tyto začátky 
vzpomene na „místě činu“, v kruhu studentů 
- svých potencionálních následovníků. 
Vpodvečer v tradičním čase se pak vzác-
ný host představí široké veřejnosti v sále 

Zámečku na 
besedě, již po-
řádá Městská 
knihovna v Je-
víčku. Pohovoří 
zde o svých da-
lekých cestách, 
zejména těch 
po Spojených 
státech ame-
rických, kde 
tráví nemálo 
drahocenného 
času, poroz-
práví o tamním 
školství, kul-
tuře a jako mi-
lovník přírody  
a bedlivý foto-
graf představí i 
krásy vzdálené 
k ra j inoma lby 
a její flóry. Sou-
částí besedy 

s profesorem Kratochvílem bude rovněž kul-
turní program jeho tatínka, pardubického 
básníka, textaře, hudebního komponisty  
a právníka ve výslužbě JUDr. Jana Krato-
chvíla. V Jevíčku ne neznámého a též publi-
kačně neutuchajícího literáta a autora zpěvní-
ků pro děti i pro dospělé doprovodí trampská 
skupina PF Kvintet z Chrudimi, s níž upřím-
ný skaut Jan Orko Kratochvíl coby skladatel  
a textař úzce spolupracuje.
Přijďte si popovídat a pobavit se s našimi  
nevšedními hosty! Na Zámeček 13. listopadu 
v 18 hodin Vás za pořadatele srdečně zve  

Rudolf Beran

Prázdninové akce jevíčských skautských oddílů 2015
Skautský rok utekl jako voda, a tak bychom rádi opět seznámili čtenáře Jevíčského zpravodaje 
s pro nás programově bohatým létem 2015. Uskutečnili jsme 2 běhy letních stanových táborů, 
jichž se zúčastnilo celkem 50 dětí z Jevíčka a okolí. Po nich ještě následoval III. ročník meziná-
rodního tábora OWLISH 2015, který se tentokrát uskutečnil v malebném prostředí východního 
Slovenska.
Vše ovšem začalo „pracovním“ táborem pro starší věkovou kategorii roverů a roverek (mládež 
od 16 do 26 let), kteří si vzali za cíl zvelebit naše nové tábořiště Dobrovka u Jimramova. Na 
tomto táboře se samozřejmě nejen pracovalo, roveři a roverky zažili i spoustu zábavy a nároč-
nějšího programu zaměřeného právě na tuto věkovou kategorii.
Na tábor roverů a roverek navazoval VLČÁCKÝ TÁBOR s etapovou hrou na téma „Staří Slo-
vané“. Hlavním úkolem bylo nalezení cesty k velkému pokladu, kdy byl popis cesty k pokla-
du zašifrován cyrilicí – písmenka kluci postupně získávali postupováním v příběhu. Nejprve 
si kluci museli ovšem sami postavit celý 
tábor = podsadové stany, hangár, sně-
movní tee-pee, polní koupelnu, stožár a 
slavnostní ohniště. Pak se hned pustili 
do „kolonizace Evropy slovanskou kul-
turou“ – putovali po Evropě a v každé 
části něco nalezli (např. ve Skandinávii 
dřevo, v Polsku brambory, ve Francii 
obilí atd.). Cílem bylo postavit cestou co 
nejvíce vesnic/měst a obsadit co nejví-
ce území. Po mapě putovali poloslepou 
= dopředu nevěděli, na co narazí (na 
jakou surovinu, nebo třeba na loupeži-
vé kmeny). Denně dostali určitý počet 
bodů (odměny za družinové soutěže), 
které proměňovali za určitou akci (ob-
jevování nového území, sklízení úrody, stavba města). Každý den byl navíc zasvěcený nějakému 
slovanskému bohovi, který družinám pomáhal či škodil. Jednotlivci a družiny navíc mohli získá-
vat bonusové body za dobré skutky a mimořádné činy. A co vše cestou zažili, například: turnaje, 
ruční výrobu mýdla, stopování, táborovou olympiádu, modelování, plavání a vodní bitvy, vaření 
na ohni, dvoudenní výpravu s přenocováním pod širákem či ve vlastnoručně zbudovaných pří-
střešcích, plnění odborných zkoušek, mletí obilí na zrnotěrce a následné pečení chleba, střelbu 
z luku, lanové aktivity, … Kluci z tábora odjížděli nadšení a všichni se již těší na příští léto, kdy 
bude tématem „Commandos – příprava na vylodění v Normandii“.
V půli července 2015 se na DÍVČÍ TÁBOR vydaly skautky z Jevíčka a z Moravské Třebové, aby 
tak završily tento SKAUTSKÝ ROK:
Nastal večer a z lesa se ozvalo podivné podupávání. Světlušky nastražily uši a vytřeštěné oči 
sledovaly malé světýlko, které se pomalu přibližovalo. Pomalu se začala vyjasňovat silueta 
jakési bytosti držící malé paraplíčko a lucerničku. Byl to faun! Světlušky a skautky z jevíčské 
osmnáctky ho pozvaly k ohni, aby se chudák zmrzlá trošku zahřál. Dojatý nečekanou pomocí 
pookřál a začal uvažovat, jestli by to mohla být pravda. Mohly by snad být ty vyvolené, které 
naplní starodávné proroctví? 
„…Zlu se všechny plány zhatí, až se Aslan zpátky vrátí, přinese nám jeho řev místo smutku smích 
a zpěv. Kde Aslan zuby cení, rampouch se v květ mění, a svou hřívou zas, jarní přivolá nám čas!“ 
A tak jsme se vypravily do Narnie. Naším úkolem bylo objevit a získat 7 kouzelných mečů, které 
když se zasadí do oltáře, mohou přivolat Aslana zpět do Narnie a ukončit tak nekonečnou zimu, 
kterou přivolala zlá královna Jadis. Čekalo nás pirátské zajetí, plavba po moři, návštěva ostrova 
neviditelných potrhlíků, boj s hrozivým drakem či setkání s mořským národem.  Odhodlané 
osvobodit Narnii, statečné skautky shromáždily všechny meče a s mocným pokřikem „Za 
Aslana!“ se vrhly do boje s Jadis a jejími služebníky. Během ohromné bitvy se k nim připojil i 
sám lev Aslan a s jeho pomocí Jadis brzy porazili. Narnie tak byla osvobozena od věčné zimy 
a skautky se vydaly na velkou oslavu zpět do tábora. V noci jsme navíc přivítaly mezi sebe 
zbrusu nové světlušky a některé z ostřílenějších světlušek vykročilo na skautskou cestu. Deset 
táborových dní bylo plných zážitků, úsměvů, utuženého přátelství a krásného počasí a nám 
nezbývá doufat, že příští tábor bude stejně (nebo ještě více) podařený jako ten letošní.
Pro starší věkovou kategorii (mládež od 13 do 26 let) se uskutečnil 3. ročník mezinárodního 
tábora spřátelených oddílů OWLISH 2015. Této akci bude věnován článek v následujícím 
vydání Jevíčského zpravodaje. 
Na příští léto již také chystáme naše klasické stanové tábory. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se dětem 6x týdně dobrovolně a bezplatně věnují na 
pravidelných skautských schůzkách během školního roku, na skautských výpravách a konečně 
na skautských táborech během léta. Rovněž děkuji Městskému úřadu Jevíčko a všem, kteří 
podporují skautskou výchovnou činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá nabídka 
aktivit, které připravují naše děti na aktivní vstup do života.
S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit na síti Facebook: skupina 
„Skautské oddíly Jevíčko“.

                                 za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek a Nikola Weiglová 
pvotroubek@seznam.cz
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 Srdečně zveme na

Koncert
Klavírní duo „BaS“

 Ludmila Barvíková 
a Ivana Svojanovská

a hosté

Synagoga v Jevíčku
neděle 8. listopadu 2015 v 16 hod.

Koncert se koná u příležitosti 
životního jubilea Ludmily Barvíkové.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve spolupráci  
s městem Jevíčkem zve  
v sobotu 7. 11. 2015 kluky a holky ve věku od 8  
do 18 let do stínadelských uliček na dobrodružnou hru 
podle románu Jaroslava Foglara

„Záhada 
hlavolamu“  
Jevíčko 2015
Znáš                              a chceš zažít podobné 
dobrodružství jako oni a pátrat v tajemných 
Stínadlech po záhadném hlavolamu
 Ježek v kleci?

Přijď v sobotu 7. 11. v 15 h do synagogy v Jevíčku. 
S sebou teplé oblečení, svačinu, tužku, zápisník, 
baterku, odvahu a žlutý špendlík. 
Dobové oblečení ve stylu 30. - 40. léta vítáno.  
Zájemce z řad rodičů zapojíme-nutná domluva předem!

Přihlašujte se na: petrp@stinadla.cz  
Bližší info na tel: 605 474 858
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Základní škola Jevíčko

Vás srdečně zve na

 Kdy?  Ve čtvrtek 26. listopadu 2015 
 od 14:00 do 17:00 hod.
 Kde?  V budově základní školy

Vyberte si z naší nabídky a přijďte si 
s dětmi zhotovit:

Tradiční adventní věneček
Vánoční ozdoby a vánoční dekorace

Těšíme se na Vaši účast

Přehled akcí Jevíčko LISTOPAD 2015
5. 11.  8:00  Den otevřených dveří, Gymnázium
7. 11.  15:00  Záhada hlavolamu, Synagoga
8. 11.  16:00  Klavírní duo, Synagoga
15. 11. 10:00  Šachy - utkání okresního přeboru, Hotel Morava
15. 11. 14:00  XII. Festival mládežnických dechových 
       orchestrů, Hotel Morava
16. 11. 16:30  12. zasedání Zastupitelstva, Sborovna ZŠ
26. 11.  14:00  Vánoční dílna, Základní škola
27. 11. 18:00  Slavnostní koncert ZUŠ, Synagoga
28. 11.  8:00  Jevíčko Srstka Open, volejbalový turnaj, 
       TJ Jevíčko

 

www.gymjev.cz  

DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ  

  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

  Nabídka: 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Ukázka výuky v oboru Kombinované lyceum: 

      - hudební výchova (8.00 hod., 2. poschodí)  
- matematika (10.55 hod., 2. poschodí) 
- anglický jazyk (12.45 hod., 1. poschodí) 

 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

ve čtvrtek 5. listopadu 2015 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00 hodin do 16.00 hodin 

PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ AKCE V JEVÍČKU
29. 11. 14:00 DÁREČKOVÁ NEDĚLE, ZÁMEČEK
 17:00 PRŮVOD ANDĚLŮ
 17:30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,   
  PALACKÉHO NÁM.
4. 12. 14:30 VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM   
  JEŽÍŠKOVI, PALACKÉHO NÁM.
6. 12.  15:00 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL,  
  HOTEL MORAVA
13. 12.  15:00 KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ 
  V KOSTELE V JEVÍČKU
18. 12.  8:00 VÁNOČNÍ JARMARK, 
  PALACKÉHO NÁM.
20. 12.  13:00 KOLEDOVÁNÍ S DECHOVÝM 
  ORCHESTREM ZUŠ JEVÍČKO, ZÁMEČEK 
23. 12. 16:00 PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA   
  OBČANŮM JEVÍČKA, U KAŠNY
24.12. 22:15 KOLEDY Z MĚSTSKÉ VĚŽE
 23:00 VIGILNÍ MŠE SVATÁ (PŮLNOČNÍ)
31. 12.  17:00 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, OHŇOSTROJ, 
  PALACKÉHO NÁM.

ADVENT
ve Velkých Opatovicích

28. 11.  Adventní trhy 
Na výstavě si můžete prohlédnout a zakoupit vazby s vánoční 
tématikou, perníkové zboží, výrobky z medu, šperky, svíčky, 

keramiku, koření a další dárkové zboží - vánoční punč 
a teplá medovina, kulturní program: vystoupení dětí z MŠ a ZŠ.

otevřeno: 9-16 hod.

„Vánoční 
dílnu“

21. 11. v 17 hod. Koncert Cantilo 
a operní sólista Václav Marek 

Moravské kartografické centrum
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    listopad 2015

úterky Z A V Ř E N O 15:30 VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

čtvrtek 12.11. v 10 hod. beseda na téma „PRANÍ A CITLIVÁ DĚTSKÁ 
POKOŽKA“

úterý 24.11. v 16 hod. tvořivá dílna„VÝROBA PLSTĚNÝCH BROŽÍ“

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 4.11. hrátky

středa 11.11. vaření s Ilonkou – slané záviny

středa 18.11. cvičme v rytme

středa 25.11. tvořivá dílna s Janou

 V pátek 6. listopadu       
v 9.00 a 10.00 hodin 

proběhne na zámečku 
pasování dětí na čtenáře 

pro děti 2. A a 2. B třídy Základní školy 
v Jevíčku. Jste srdečně zváni.

Ve čtvrtek 12. listopadu v 18.00 
hodin, Synagoga Jevíčko
Straka v říši entropie
Objev roku ceny Magnesia Litera 2010 
Markéta Baňková, napsala bajky. Pro 
dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady 
existence a fungování světa. Zjistíme, 
proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří samci nepo-
hrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku 
a kdo všechno chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat 
proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem notorikem. Jak může 
notorik pád ze schodů omluvit zakřivením časoprostoru a že i 
myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špat-
né vzpomínky na fyziku, přijďte na LiStOVáNí touto originální 
knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je klidně také, 
zažijí velmi příjemné a veselé doučování! Videopozvánku najdete 
na Facebooku knihovny.
Hrají: Věra Hollá a Pavel Oubram
Vstupné 50,- Kč

Městská knihovna v Jevíčku … srdečně Vás zveme na listopadové akce

V pátek 13. listopadu v 18.00 
hodin na sále zámečku 
beseda s děkanem Matfyzu 
prof. Janem Kratochvílem 
a jeho tatínkem Janem Orko Kratochvílem, 
v Jevíčku známým básníkem, skladatelem 
a skautem

Středa 18. listopadu v 18.00 hodin – zámeček Jevíčko
Tajemství zlatého vlaku
v podání MILANA ZACHY KUČERY spe-
cialisty na historické záhady a hledání 
pokladů. Byl skutečně objeven legendární 
zlatý vlak v tunelu v polských horách? 
Nenechte si ujít besedu se známým bada-
telem, záhadologem a autorem, který se 
zabývá záhadami nacistického Německa a 
hledáním pokladů. 

Neděle 29. listopadu v 14.00 hodin zámeček
První adventní dárečková neděle.
Srdečně vás zveme na zahájení adventního času rozsvícením první 
svíce na adventním věnci.  Děti ze Základní školy v Jevíčku se po-
starají o krásné zahájení sváteční neděle a pro vás bude připraveno 
spousta dárečků a dobrůtek pro Vás a Vaše milé.
V letošním roce si mohou děti namalovat keramické ozdoby z Kera-
miky od kocoura v malé dílničce, která vznikne v knihovně.
Připravena bude také Ježíškova pošta, aby splnila přání a tužby.
Těšíme se na Vás.                                  Vaše knihovna

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.
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ŠIROKÁ NABÍDKA TISKOVÝCH

A KOPÍROVACÍCH ZAŘÍZENÍ

PRO MALÉ I VĚTŠÍ KANCELÁŘE

Komplexní řešení včetně vlastního

servisního zabezpečení v regionu

24 let zkušeností,
osobní konzultace

a individuální
přístup

V případě zájmu o konzultaci či nabídku
kontaktujte obchod@elvira.cz

MAXIM BAZAR JEVÍČKO
JE KŘIŽOVATKOU, NA KTERÉ NEJRŮZNĚJŠÍ VĚCI 

PŘECHÁZEJÍ OD TĚCH, PRO KTERÉ HODNOTU 
ZTRATILY, K TĚM, KTEŘÍ JE HLEDAJÍ

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.maxim-bazar.cz

Úspěch JK Osada Lípa v soutěži 
ČSP Velká cena Olomouce

 Ve dnech 23. - 27. 9. 2015 se konaly v  rámci ČSP  
v Olomouci závody v parkurovém skákání - Velká 
cena Olomouce. Jezdkyně JK Osada Lípa Michaela 

Kohoutková na koni Maverick 5 se zde v jednom z dílčích závodů 
Amateur Tour 2015  umístila na pěkném třetím místě. Úspěch je to 
o to větší, že do finále nejlepších dvaceti jezdců se musela kvalifi-
kovat v konkurenci dalších 160 účastníků mezi kterými nechyběli 
přední jezdci ČR.
V poslední době se naše jezdkyně stále častěji umísťují na před-
ních místech ve skokových soutěžích. 
Velmi nás to těší, protože je to i ocenění práce celého kolektivu, 
kterou věnujeme jak výchově mladých jezdců tak i výcviku našich 
koní v rámci omezených časových možností, protože vše děláme 
jen jako koníčka.
I když umístění na soutěžích není pro nás tím hlavním kriteriem, 
máme z něho radost a přejeme našim jezdkyním, aby se jim dařilo 
i v příští sezóně.

Věra Kaderková

Foto zdroj: www.jezdci.cz
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V listopadu si připomeneme významná vý-
ročí dvou osobností, jejichž narození i úmrtí 
od sebe dělí pět let a jejichž životní osudy se 
protnuly v plicním sanatoriu v Jevíčku před 
70 lety v posledních měsících II. světové války. 
6. listopadu uplyne 115 let od narození ře-
ditele plicního sanatoria v Jevíčku primáře 
MUDr. Martina Skyby a 16. listopadu tomu 
bude 110 let, co se narodil spisovatel Mirek 
Elpl.
Spisovatel Mirek (vl. jménem Eduard) Elpl 

v roce 1944 nuceně nastoupil do pracovního tábora v Klettendorfu 
u Vratislavi, kvůli tomu, že se odmítl rozvést se svou židovskou man-
želkou. Odtud se mu podařilo ve zmatku před postupující Rudou 
armádou utéct. Počátkem roku 1945 se dostal až do svého bydliště 
v Ivančicích, kde ho před novým transportem do dalšího pracovního 
tábora zachránil primář místní nemocnice MUDr. Berka, který ho s fa-
lešnou diagnózou TBC odeslal v únoru do plicního sanatoria v Jevíčku. 
Zde se pak Elpl za pomoci ředitele sanatoria primáře MUDr. Martina 
Skyby ukrýval až do konce II. světové války.
Konec války spisovatel přivítal traktátem „Jaro v Jevíčku“ (který MUDr. 
Skybovi věnoval) a do památníku jeho dcery pak v prvních dnech svo-
body vepsal úryvek z básně „Svítání“ (byl uveřejněn v květnovém Je-
víčském zpravodaji).
I když se Mirek Elpl po válce stal ředitelem dolu Julius v Zastávce  
u Brna (byl absolventem Vysoké báňské akademie v Příbrami), ve své 
literární činnosti pokračoval i nadále. Vděčnost za záchranu života 
prokazoval svému příteli MUDr. Martinu Skybovi upřímnými osobními 
věnováními ve svých knihách, které mu do konce svého života zasílal. 
Zemřel předčasně v roce 1960. Do posmrtného vydání poslední spiso-
vatelovy knihy pak poděkování vepsala vdova po spisovateli. 

Dva muži, dva osudy v Městečku naděje. Mgr. Zdeněk Farkas

Jevíčko – město: Poslední jarní a první 
podzimní přízemní mrazíky

Pro pěstitele teplomilných plodin bez skleníků a fóliovníků na volných 
záhonech, má poslední jarní a první podzimní přízemní mrazík velký 
význam. Vysadí-li na jaře teplomilné plodiny a zaseje fazoli předčasně – 
zmrznou. Nesklidí-li je na podzim včas – zmrznou též, některé nedozrají. 
V celé bezmrazové vegetační době má rovněž velký význam počet dnů 
s průměrnou teplotou 10°C a vyšší, které teplomilným plodinám nejvíce 
prospívají.
Vysvětlivky k tabulce:
A = poslední jarní přízemní mrazík dne a °C, B = první podzimní přízem-
ní mrazík dne a °C, C = počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a vyšší

Tabulka informuje čtenáře, jak tomu bylo za uplynulých 36 let:
Rok A B C Rok A B C
1980 24/5       0,0 4/10      0,0 144 1998 24/5     -0,2 14/10   -0,5 152
1981 4/5        -1,0 5/9       -1,0 155 1999 21/4     -3,0 8/10       0,0 161
1982 13/5     -1,0 4/10     -1,5 152 2000 13/4      0,0 19/9     -0,8 181
1983 7/5        -2,5 9/9       -1,4 155 2001 27/4      0,0 27/10   -1,0 177
1984 10/5     -2,6 8/10     -0,5 147 2002 28/4      0,0 29/9     -2,5 157
1985 5/5       -2,0 13/9     -2,0 145 2003 23/4      0,0 25/9       0,0 172
1986 10/5     -2,0 6/9         0,2 143 2004 23/5     -1,0 10/9       0,0 163
1987 17/6       0,0 6/9        -1,0 126 2005 20/5     -1,5 1/10       0,0 163
1988 11/5       0,0 25/10   -1,0 164 2006 5/4         0,0 9/10       0,0 173
1989 29/4       0,0 5/10     -2,9 143 2007 3/5        -2,0 20/9     -1,0 172
1990 29/5     -0,5 10/10  -2,0 131 2008 27/4      0,0 5/10       0,0 139
1991 25/5     -1,0 4/10      0,0 169 2009 3/4        -1,0 14/10    0,0 187
1992 22/4     -2,0 11/10   -3,2 162 2010 24/4     -1,0 11/10   -1,6 134
1993 21/4     -1,5 18/10   -0,5 171 2011 6/5       -1,8 15/10   -4,0 162
1994 4/5        -1,5 5/10     -1,0 159 2012 18/5     -3,0 8/10     -0,2 159
1995 15/5       0,0 22/10   -3,0 162 2013 15/4     -0,5 28/9     -1,0 151
1996 19/4     -0,5 4/10     -0,3 144 2014 6/5       -1,0 27/10   -0,3 174
1997 3/4       -0,6 21/9     -0,3 155 2015 3/5        0,0 1/10     -2,0 152

Nejdříve poslední přízemní jarní mráz byl 3. 4. 1997 a 2010, nejdříve 
první podzimní přízemní mráz byl 5. 9. 1981. 187 dnů s teplotami 10°C 
a vyššími byl roku 2010.
Nejpozději jarní přízemní mrazík byl roku 1987 až 17. 6.

František Plech

Přibližme si na tomto místě také osobnost primáře MUDr. Martina 
Skyby, narozeného  v Nivnici. Po absolvování gymnázia v Uherském 
Brodě úspěšně zakončil lékařské studium na Masarykově univerzitě 
v Brně. Již za studií pobýval na praxi v plicním sanatoriu v Jevíčku, kde 
se seznámil se svou budoucí manželkou Boženou Sekorovou, která 
zde vyučovala nemocné děti. Po sňatku působil jako odborný lékař 
v mužském sanatoriu v Pasece u Šternberka. V r. 1937 se s rodinou 
vrací do Jevíčka, kde uspěl v konkurzu na ředitele Masarykovy zemské 
plicní léčebny. Po II. světové válce je MUDr. Martin Skyba jmenován 
externím docentem na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 
Byl činný v Lize proti tuberkulóze, místopředsedou Čs. pneumologic-
ké společnosti a členem mezinárodní Unie proti tuberkulóze. Byl také 
popularizátorem boje proti TBC, napsal čtyři desítky vědeckých prací, 
uskutečnil nesčetné množství přednášek a rozhlasových relací. Spolu-
podílel se na směrnicích léčby TBC a rehabilitace, které byly zapraco-
vány do vládních dokumentů a zákonů.
Po politických prověrkách v roce 1953 byl přeložen do plicní ozdra-
vovny v Babicích nad Svitavou, kde působil do roku 1961. Po odchodu 
do důchodu pobýval se svou rodinou v Brně, kde 15. února 1965 ne-
čekaně zemřel.
Za připomenutí stojí, že Mirek Elpl nebyl jediný, kdo v sanatoriu 
v Jevíčku nalezl za II. sv. války útočiště. Podobný osud jako on sdílel  
i švagr MUDr. Martina Skyby – spisovatel a malíř Ondřej Sekora. Ten 
se také nerozvedl se svou židovskou manželkou, a proto se v Jevíčku 
před svým odchodem do pracovního tábora na těžkou práci fyzicky 
připravoval. Když pak Sekora do pracovního tábora v polovině roku 
1944 opravdu nastoupil a jeho manželka byla odvlečena do Terezína, 
manželé Skybovi se až do konce války (kromě svých tří dětí) starali 
také o jeho syna. Po návratu z koncentračních táborů se pak Sekorovi 
se svým synem šťastně shledali.
Ne nadarmo se Sanatoriu v Jevíčku říkávalo „Městečko naděje“.

Hydraulické vyprošťovací zařízení 
LUKAS ve výbavě jevíčských hasičů
Začátkem měsíce října 2015 byla jednotka sboru 
dobrovolných hasičů v Jevíčku dovybavena hyd-
raulickým vyprošťovacím zařízením LUKAS, kte-
ré nahradí stávající, již dosluhující vyprošťovací 
zařízení NARIMEX. Jedná o zařízení v pořizovací 
hodnotě 817.260,- Kč, které bylo převedeno městu Jevíčko bezúplat-
ným převodem od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje.
Samotné zařízení se skládá z motorové pohonné jednotky, dvou na-
vijáků s dvaceti metry tlakových hadic, rozpínáku, nůžek, mini kombi-
novaných nůžek, rozpěrného válce a nástavce na něj, dále pak ruční 
pumpy. Někteří členové jednotky již měli možnost si vyzkoušet práci 
s novými nástroji při nácviku vyprošťování osob z havarovaných vozi-
del na stanici HZS v Moravské Třebové. Do konce roku nás čeká pro-
vedení revizí na tomto zařízení a jeho uložení do zásahového vozidla 
Renault CAS 20 tak, aby mohlo od nového roku sloužit pro občany 
Jevíčka a okolních obcí.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o získání tohoto za-
řízení pro město Jevíčko.

     Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

Sb
or

 do
brovolných hasičů Jevíčko
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
říjen 2015

Naši jubilanti

František Svojanovský

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

OHLÉDNUTÍ ZA KALÉŠKEM 2015
V sobotu 3. října 2015 proběhl již 17. ročník festivalu slivovice Biskupické kaléšek, při kterém 
bylo slavnostně otevřeno nové technické zázemí obce v bývalém areálu JZD. Slavnostní pře-
střižení pásky provedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, senátor Radko Martínek, 
ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová-Tominová, pan Jaroslav Jerie z firmy 
Akvamont a starosta obce.
Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program s vystoupením legendární skupiny 
TURBO. V rámci Kaléšku se uskutečnil již 14. ročník závodu historických velocipedistů.
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 42  vzorků, které byly degustovány odbornou poro-
tou a vyhodnoceny následovně:
1. místo Karol Loebe Biskupice, švestka 55 %, vypálená v roce 2008 v palírně Still s.r.o. 
Biskupice
2. místo Milota Macharáček, Obřany, meruňkovice 52 %
3. místo Gustav Cápal, Staré Město, švestka 53 %, vypálená v roce 2013 v palírně Boršov
4. - 5. místo Lubomír Havlíček, švestka 53 %, v palírně Still Biskupice a Daniel Slouka, Bisku-
pice, švestka 53 %, vypálené v roce 2014 v palírně Still Biskupice
Cenu publika získal vzorek pana Michal Přichystal Zálesí, višeň 50 %, vypálená v roce 2010 
v palírně Cetkovice.
Děkujeme za spolupráci pálenici Still s.r.o., firmě HAPE, panu Valouchovi a panu Maňákovi za 
zapůjčení prostor pro doprovodné programy, dále děkujeme všem vystavovatelům, pořadate-
lům a dalším organizátorům, zvláštní poděkování patří také všem sponzorům. 

Organizační tým Kaléšku
Fotogalerii k akci je možno zhlédnout na www.biskupice.cz.

                                                               

POZVÁNKA 
PODZIMNÍ DÍLNY 

Sbor pro občanské záležitosti obce Biskupice 
zve všechny děti i dospělé, místní i přespolní 
na návštěvu PODZIMNÍ DÍLNY.
Přijďte s námi strávit příjemné sobotní od-
poledne. Vyrobíme si pěkné dekorace  
s podzimním nádechem. Dle možností si  
s sebou doneste drobné plody (šípky, bukvice)  
a čerstvě nasbírané javorové listí.  Těšíme se 
na Vás v sobotu 7. listopadu od 14:00 hod  
v nových vnitřních prostorách technického 
zázemí obce (dříve dvůr JZD).

Prohlídka nového areálu

Projížďka hejtmana po krásách obce spojená 
s jednáním o obci

Vítězové Kaléšku

Průvod

Pan hejtman na výstavě u ValouchůPrestřižení pásky Biskupického zázemí obce
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Zábavné čtení 
pro uši a oči

Ve středu 7. září 2015 v podvečer se uskutečni-
lo „Zábavné čtení pro uši a oči“ v rámci projek-
tu knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“. Četli 
jsme z knížky Josefa Koláře - Z deníku kocou-
ra Modroočka. Děti obdržely předkreslenou 
kočičku, kterou si mohly vybarvit a doupravit 
dle vlastní fantazie. Děti i dospělí s napětím 
poslouchali příběhy malého kocourka Modro-
očka, malovali a odpočívali.     

  Helena Neuerová, knihovnice

POZVÁNKA DO TANEČNÍCH
Vážení spoluobčané,

přátelé tance by pro Vás během zimních měsíců rádi uspořádali v nově 
zrekonstruovaných prostorách bývalého JZD v Biskupicích taneční kurzy 

pro začátečníky či pro ty, co to už zapomněli. 

Kurz je určen pro všechny kategorie, cena kurzu bude odvislá od počtu 
přihlášených. Proto je nutno přihlásit se na OÚ Biskupice nebo emailem 

na biskupice@biskupice.cz a to nejpozději do 30. listopadu 2015. 
Těšíme se na Vás.

Ohlédnutí za celostátní Soutěží Vesnice roku 
2015 – oranžová stuha

Ve čtvrtek 24. září jsme se v Senátu ČR zúčastnili slavnostního vyhlašování výsledků celostátní 
soutěže Vesnice roku 2015 – oranžová stuha, do které jsme postoupili v rámci krajského kola 
Pardubického kraje za spolupráci obce a zemědělského subjektu. Letošního ročníku Oranžové 
stuhy se zúčastnilo 210 obcí. Soutěž probíhá na dvou úrovních, nejprve na krajské, poté na ce-
lostátní. Dvanáct obcí, které uspěly v krajských kolech a dostaly se do celostátního, získalo šek 
ve výši 600 tisíc korun. Naše obec se v celostátním kole umístila těsně pod stupni vítězů, kdy 
první tři místa získaly obce, které mají na svém území bioplynové stanice a nějakým způsobem 
využívají jejich odpadní teplo. Přesto považuji toto umístění za velmi dobré a děkuji panu ředi-
teli Ing. Jurkovi z Hanácké zemědělské společnosti za spolupráci. Také ještě jednou děkuji všem, 
kteří se podíleli na prezentaci obce a o tento úspěch se zasloužili. 
                                                                                                               Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci lístopadu: 
 Eva Haikerová
 Helena Václavková

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Ukončení sezóny
Hasičská sezóna pro nás skončila 5. září, a tak 
dovolte, abychom se Vám pochlubili našimi 
úspěchy, o kterých jsme Vás nestihli informo-
vat. 
V  sobotu 22. srpna jsme se vypravili soutěžit 
do  Dzbele na Dzbelácko osmo. Tato soutěž 
je pro nás velmi zajímavá. Soutěží se tak, že 
první útok je proveden z požárního vozíku a 
podle toho se určí pořadí soutěžících. Tyto 
závody jsou fyzicky velmi náročné, soutěží 
vždy dvě družstva proti sobě. Chornice letos 
reprezentovalo družstvo mužů. Závody se 
nám vyvedly velice dobře. Ve třech soubojích 
jsme se utkali s družstvem ze Staré Rovně, 
Šubířova a Radkova. Bohužel borce z Radko-
va se nám ve finále nepovedlo porazit a ze 
Dzbelu jsme si dovezli 2. místo. 
Poslední závody sezóny -  Sraz osmičkářů o 
Putovní pohár starosty obce se konaly 5. září. 
Do naší obce přijelo celkem 17 družstev – 9 
družstev mužů, 4 družstva žen a 4 družstva 
veteránů. Soutěž probíhala na dva požární 
útoky a lepší čas se započítal do konečného 
pořadí. V prvním kole naši muži obsadili první místo s časem 31,1 a do druhého kola šli se stej-
ným bojovým nasazením jako poprvé. Jen co startér odmávnul, fanoušci našich mužů se dali do 
povzbuzování a po sestřelení terčů bylo jasno, že čas 29,5 se stal časem vítězů!!!  Naši veteráni 
také bojovali. Po prvním kole byli na 2. místě, ale druhé kolo se ostatním družstvům vydařilo 
lépe, a tak jsme skončili na 3. místě. Letošní závody byly pro nás ty nejdůležitější. Třikrát po 
sobě jsme obhajovali putovní pohár a to se nám povedlo. V tak silné konkurenci jsme získali  
1. místo a putovní pohár starosty obce. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na 
uspořádání závodů podíleli a trénovali. Děkujeme rozhodčím za nádhernou ukázku požárního 
útoku, kterou nám předvedli během přestávky. Poděkování patří také sponzorům: Mars a.s. 
Jevíčko, Obci Chornice a Mysliveckému sdružení Jezevec.
Ale to hlavní poděkování patří všem, kteří se během roku starají o hasičskou techniku a těm, 
kteří nás reprezentují na závodech.

                                                                                        Za SDH Chornice Pohanková Andrea

Kanalizační přípojky
S koncem měsíce října tohoto roku bylo 
ukončeno poskytování finanční podpo-
ry na pořízení kanalizačních přípojek ve 
smyslu již dříve poskytnutých informací, 
které jsme zveřejnili v předchozích čís-
lech zpravodaje. Mohlo se stát, že jsme 
s příspěvkem na někoho zapomněli. 
Proto žádáme ty, kteří do konce měsíce 
října t. r., kanalizační přípojku řádně zre-
alizovali a doposud jim nebyla vyplacena 
podpora, aby se obrátili na obecní úřad 
v Chornicích, a to buď osobně, nebo na 
tel: 461 327 807.

DEN POHYBU A DRAKIÁDA V CHORNICÍCH
V sobotu 10. října 2015 se v Chornicích uskutečnil 3. ročník Dne pohybu spojený s Drakiádou. Návštěvníci měli možnost aktivně se zapojit do 

různých sportovních činností. Po 
rozcvičce jsme si zaházeli pěno-
vými oštěpy a „nervy“, zaskákali 
si na překážkové dráze, zahráli si 
vybíjenou, „kradenou“, honěnou 
a spoustu dalších her, při kterých 
se bavili malí i velcí. V kulturním 
domě si mohli účastníci zahrát flor-
bal, ping pong, posílit si tělo nebo 
si zacvičit zumbu. Pro děti jsme 
připravili speciální hodinu zamě-
řenou na všestranný tělesný roz-
voj.  K dispozici byla také zdravá 
svačinka, kterou si mohli účastnici 
doplnit vypálené kalorie. Na spo-
lečné drakiádě návštěvníci volili 
nejpřitažlivějšího draka. Vítr foukal 
ostošest, takže se nad chornickým 
hřištěm v jednu chvíli vznášelo cel-
kem 17 draků.
Děkujeme všem, kteří přišli pod-
pořit dobrou věc a nelitovali času, 
který věnovali svému zdraví. 
Více fotografií si můžete prohléd-
nout na: www.tjsokolchornice.cz

Za TJ Sokol Chornice, z.s.  
Mgr. Blanka Mauerová
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Nová školní jídelna 
Trochu ve stínu nové omítky naší školy zůstala 
úprava naší školní jídelny. Přes prázdniny jsme ji 
celou zrekonstruovali.  Jídelna má nový nábytek, 
nová světla a je také pěkně vymalovaná. Žáci sedí 
u pěkných barevných stolů, pastelovou barvu 
získaly i stěny. Jistě zaujme i nový výdejní pult. 
Věříme, že dětem bude v tomto pěkném prostře-
dí chutnat. 

Velký svět techniky - 
Science and Technolo-
gy Center – Ostrava

Tento svět, kde je věda hrou, si mohli vyzkou-
šet na vlastní kůži žáci základní školy v Chor-
nicích dne 1. 10. 2015.
Na mnoha zábavných atrakcích se pobavi-
li a poučili v nejrůznějších oblastech života, 
v přírodních i technických vědách. Uvnitř 
centra se nachází 3D kino a Divadlo vědy.  
Žáci mohli přijít na kloub fungování města 
nebo lidského těla, pochopit, co je vlastně 
duha nebo bouřka, strojem času se moh-
li proletět do pravěku k mamutům. Využili 
možnost a ponořili se do tajemství klono-
vání, poznali micro a nanosvět aj. U všech 
badatelů rozpoznal detektor lži nálady  
a také to, jestli se dobře baví. Všechno toto 
poznávání uskutečňovali prostřednictvím zá-
bavy a hry.
Domnívám se, že tato exkurze žákům rozšíři-
la obzory a odnesli si neopakovatelné zážit-
ky z oboru vědy a techniky. Poznali také, že 
technické obory mají budoucnost.

Mgr. Ludmila Faltýnková, ZŠ a MŠ Chornice

Martina Němcová ve spolupráci 
s Obcí Chornice Vás zve na akci

 

Výroba adventních svícnů pro děti
 

Akce se uskuteční 
dne 13.11.2015 
od 16,30 hodin 

v kulturním domě 
v Chornicích

Děti mladší 7 let v doprovodu 
dospělé osoby.

Vstupné 30,- Kč
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Den otevřených dveří v Mateřské škole 
Jaroměřice 

Možnost prohlédnout si nové prostory 
a vybavení mateřské školky využilo o říj-
novém víkendu v rámci Dne otevřených 
dveří spoustu jaroměřických občanů i 
přespolních. Proměna školky měla u všech 
návštěvníků velmi pozitivní ohlas. Největší 
obdiv u dospělých i dětí sklidilo relaxační 
zvýšené patro ve velkém oddělení, které 
vytvořil pan Tomáš Jedlička, jakož i vše-
chen ostatní nábytek.

                                 Mgr.Iveta Glocová

Většinou si to ani neuvědomujeme, ale je 
to tak: jsme obklopeni plasty. Přitom první  
umělé vlákno (nylon) bylo vyrobeno teprve 
v roce 1935. Dnes máme z umělých vláken vy-
robeno prakticky všechno oblečení. Přestože 
se dnes snažíme dávat přednost přírodním 
materiálům, bez plastů by náš svět nebyl ta-
kový, jaký jej známe. Z plastů jsou vyrobeny 
věci běžné spotřeby – od nábytku počínaje, 
přes potřeby pro domácnost, hračky pro děti, 
podlahové krytiny, potrubí, obaly, rámy oken, 
částmi automobilů konče. A všechno jednou 
doslouží. 
V ČR běžný člověk vyprodukuje za rok až 28 
kg odpadních plastů. Pro Jaroměřice to je 33,6 
tuny, které by za běžných okolností skončily 
na skládce. První z důvodů, proč plasty třídit 
a recyklovat. Důvod druhý – základní surovi-
nou pro výrobu plastů je ropa – neobnovi-
telný zdroj. Draze jej v cizině nakupujeme a 
doma rafinujeme, což také životnímu prostře-
dí zrovna nepřispívá. Důvod třetí – jsou skoro 
nezničitelné. Jsou lehké, odolné pružné, odo-
lávají vodě i slunci, UV záření i mechanické-

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu se významného jubilea 
dožívají:

KNOLLOVÁ ŠTĚPÁNKA
PŘIDAL FRANTIŠEK
Listopadovým jubilantům přejeme hodně 
zdraví a pohodu, nejen v podzimní období.

Omlouváme se za záměnu uvedeného 
jména v minulém zpravodaji 
rodičům holčičky 

Karly Zatloukalové. 
Děkujeme za pochopení.

Obec Jaroměřice
Odpady – díl druhý 

 ŽIJEME V  DOBĚ  PLASTOVÉ
mu poškození. Všechny tyto vlastnosti jsou 
u výrobku výhodou, ale má-li tyto vlastnosti 
odpad, je to skoro katastrofa. 
Vytříděné a recyklované plasty nám slouží na 
výrobu koberců či oděvů, palet na zboží, za-
travňovacích dlaždic, desek na protihlukové 
stěny, korýtek na ukládání kabelů nebo jako 
alternativní palivo.
Návod jak správně plasty třídit
• do kontejneru na plasty patří: 
 PET lahve od nápojů (sešlápnuté), kelímky 

od jogurtů, misky a fólie z baleného ovoce, 
obaly od sušenek a bonbónů, sáčky na po-
traviny, plastové tašky, obaly a balící fólie od 
spotřebního zboží, obaly od polévek a dal-
ších potravin v prášku i když vypadají jako 
kovové ( jde většinou o upravený plast)

• do kontejneru na plasty nepatří: 
 podlahové krytiny, trubky, koberce, obaly 

od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, 
obaly od nebezpečných látek, barev a che-
mikálií.

  Mgr.Iveta Glocová

Projekt „Přírodovědná učebna“
A je to tady! Žáci ZŠ Jaroměřice se brzy do-
čkají nové přírodovědné učebny. Podmínkou 
pro získání jejího vybavení je organizace pří-
rodovědného projektu. Proto se v týdnu od 
21. 9. do 25. 9. 2015 vydali žáci 2. stupně s vy-
učujícími přírodopisu, chemie a zeměpisu do 
terénu. Vzali s sebou vybavení potřebné pro 
odběr drobných živočichů.
Prozkoumali potok Úsobrnku, rybníček za 
pomníkem padlých letců, přehradu mezi Ja-
roměřicemi a Novým Dvorem a lokalitu Po-
tůčky. Ve vodách našli mnoho zajímavých 
živočichů, například znakoplavku, pijavku, 
blešivce, larvu vážky, planktonní druhy - bu-
chanky, hrotnatky a mnoho dalších. Proved-
li florostický výzkum v okolí těchto vodních 
zdrojů. 
Na základě vypracování přírodovědného 
projektu bude vznikající přírodovědná učeb-
na vybavena notebookem, dataprojektorem, 
mikroskopy a pomůckami k mikroskopování. 
Tím se docílí zkvalitnění výuky přírodopisu  
a propojí se ve větší míře teorie s praxí.

           Mgr. Věra Grimmerová

Děkujeme 
všem dárcům podzimní Humanitární sbírky 

pro Diakonii Broumov a  Burzy knih.
Věříme, že Vaše „přebytky“ pomohou  

potřebným v tíživé životní situaci.
                                                                            

Centrum života a podnikání Jaroměřice

Nové symboly obce Jaroměřice a Střípky 
z dějin Malé Hané

Po několikaletém usilování o oficiální znak a vlajku obce Jaroměřice měli jaroměřičtí občané 
v neděli 18. 10. poprvé možnost prohlédnout si oba nové symboly. Stalo se tak na besedě 
s Mgr. Michalem Schusterem nazvané Střípky z dějin Malé Hané. Celou besedou se jako vodící 
nitka vinulo mnoho erbů a znaků různých slavných i méně slavných rodů, které byly s Jaromě-
řicemi nějak spojeny. Na nich pak mladý historik odvodil, jak obec ke svému znaku přišla a jak 
se v dějinách jeho podoba vyvíjela.
Oběma novým symbolům 
obce se také dostalo po-
žehnání od duchovního 
správce jaroměřické far-
nosti.
Současně předvedli pří-
tomným zástupci SDH 
nedávno svěcenou vlajku 
jaroměřických hasičů.

  Mgr. Iveta Glocová
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2015                              

1. - 20. 11. výpůjční doba knihovny PO, ST  9 - 11, 
13 – 16, PÁ  13 - 18 hodin, VS Výstava „Světlo  
v obrazech“ Jaroslavy Tomiškové
1. 11. neděle, 9.00 h. – 17.30 h., výstavní síň 
Centra života a podnikání (VS) Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky i pokro-
čilé
2. 11. pondělí, 10.00 h. – 12.00 h., prostory býva-
lé ordinace (MC), následně každé pondělí a stře-
du Mateřské centrum SLUNÍČKO (MC), klub 
pro maminky s dětmi od 1 roku, vedený Pavlínou 
Liškovou - společné hry, výtvarné dílničky
4. 11. středa, 15.30 – 17.00 h., MC, následně kaž-
dou středu v 15.30 h. Kurz keramiky s Pavlínou 
Liškovou pro děti i dospělé
4. 11. středa, 18.00 h., VS, následně každou stře-
du v 18.00 h. Cvičení SM systém se opět zaha-
juje, tentokrát s fyzioterapeutkou Bc. Lenkou 
Kořenářovou
4. 11. středa, 19.00 h., VS,  následně každou stře-
du v 19.00 h. BODYFORM – moderní dynamické 
cvičení s posilováním s Bc. Lenkou Kořenářovou
6. 11. pátek, 17.00 h., VS „Advent na vsi v 19. 
století“ beseda s Kamilou Skopovou o tradi-
cích, vaření, pečení a jejích knihách. Ukázka a na-
bídka novinek „Staročeský kalendář 2016“ a knihy 
„Vánoční příběh“ 
7. 11. sobota, 9.00 h., VS Klub patchworku - 
volná dílna 
8. 11. neděle, 14.00 h., Pohostinství U Trojanů 
BESEDA S DŮCHODCI se zástupci obce, pohoš-
těním, s hudbou STOFKA, tombolou a zábavou 
16. 11. pondělí, od 16.00 h., VS (nebude cvičení 
Pilátes) VELKÉ DESKOHRANÍ s Petrem Frajval-
dem, pro děti i dospělé, ukázka a hraní se známý-
mi i novými stolovými hrami, možnost objednání 
vybraných druhů her, vstupné dobrovolné

17. 11. úterý, 14.00 h., obřadní síň zámku, 
knihovna, VS PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE do čte-
nářského řádu, slavnostní odpoledne pro žáky  
2. tř. ZŠ a rodiče 
20. 11. pátek, 15.00 h., MC Podzimní výtvarná 
dílna s Pavlínou Liškovou
20. 11. pátek, 18.00 h., VS „Mystický sever 
SRÍ LANKY“ se Zlatuší Knollovou, cestopisná 
přednáška o zajímavostech severu malebného 
ostrova, ochutnávka a prodej pravých sypaných 
cejlonských čajů 
28. 11. sobota, 9.00 - 12.30 h., prostory Centra 
života a podnikání (CŽP) ADVENTNÍ TRHY,  na-
bídka řemeslného a spotřebního zboží a potravi-
nářských výrobků, ochutnávka dobrot ze zabíjač-
ky, adventní punč 
28. 11. sobota, 16.00 h., volnočasový areál nebo 
VS – bude upřesněno Pohádka „Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký“ v provedení divadelního souboru 
Vel. Opatovice, vstupné 20,- Kč
PŘIPRAVUJEME:                 
3. 12. čtvrtek, 13.30 h., VS Den dětské Knihy, 
registrace nových dětských čtenářů zdarma Vy-
hodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“,  
výstavka knih
4. 12. pátek, 15.00 – 17.00 h., OK+VS Mikulášské  
půjčování s čertem a andělem s malou nadílkou
5. 12., sobota, Jan Valíček pořádá zájezd do 
solných dolů Vělička a adventního Krakova, 
cena 585,- Kč, bližší informace v knihovně nebo 
tel.: 776 692 507 (Jan Valíček)
6. 12. neděle, 9.00 h. – 17.30 h., VS Kurz palič-
kování s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky 
i pokročilé
11. 12. pátek, 17.00 h., VS Vernisáž výstavy „Vá-
noce s Marií Fischerovou Kvěchovou“ výstavou 

nás provede vnučka známé malířky paní Helena 
Kratochvílová s vystoupením pěveckého sboru 
ZŠ Zpřístupněno v době provozu knihovny do 21. 
12. PO, ST  9 - 11, 13 – 16,  PÁ 13 - 18, dále ve 
dnech 25. - 28. 12. otevřeno od 14.00 do 16.00 h
13. 12. neděle, odjezd autobusu Biskupice 13.50, 
Jaroměřice 14.00, Jevíčko 14.10, V. Opat. 14.15 h. 
„Ježíškova košilka“ zájezd na divadelní předsta-
vení do divadla „U stolu“, Zelný trh, Brno 
Cena vstupenky s příspěvkem obce 90,- + jízdné 
110,-Kč, přihlášky se zálohou 200,- Kč do 11. 
11.
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                  
Mateřské centrum Sluníčko s Pavlínou Liško-
vou, v m. centru pondělky, středy 10.00-12.00 h.
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou  
v klubovně CŽP, pondělky od 17.00 h.
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou Ha-
nouskovou, v mateřském centru CŽP pondělky 
od 16.00 hodin, objednání přímo v MC (bývalá 
ordinace) nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky od 17.30 h.
Kurz keramiky s Pavlínou Liškovou v mat. cen-
tru CŽP, (bývalá ordinace) středy 15.30 - 17.00 h.
Cvičení SM systém s Bc. Lenkou Kořenářovou 
ve výst. síni CŽP, středy od 18.00 h.
Cvičení BODYFORM s Bc. Lenkou Kořenářovou 
ve výst. síni CŽP, středy od 19.00 h.
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 h.   
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK  
461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz
www.jaromerice.cz 
http://www.jaromerice.knihovna.cz               

  

Týden knihoven  5. - 11. 10. 2015 v jaroměřické knihovně MARBO
Hudební skupina MARBO se skládá ze dvou 
členů. Bohdan Vrtal (zpěv, saxofon, piano)  
a Marcela Vrtalová (zpěv, piano), Tato skupina 
opět po roce zavítala k nám do jaroměřické 
školy dne 6. 10. 2015. Koncerty byly napláno-
vané na 9. a 10. hodinu. První koncert s ná-
zvem „Jazz, jako základ populární hudby“ se 
konal pro žáky II. stupně. Celým koncertem 
nás provázela Marcela Vrtalová, která nám 
vyprávěla, co to vlastně ten jazz je a kde vzni-
kl. Zpívali nám různé jazzové písně a dopro-
vázeli se na saxofon a piano. Na samý závěr 
koncertu jsme si řekli o přídavek, kterým se 
stala píseň „Honky, Tonky, Blues“. Tuto píseň 
jsme si zazpívali všichni společně a následně 
jsme jim poděkovali za krásný koncert vel-

kým potleskem. 
Druhý koncert, 
v 10 hodin, se 
konal pro žáky 
I. stupně a pro 
děti z MŠ. Ten-
to koncert nesl 
název: „Muzi-
kantem ze dne 
na den?“. Děti 
si koncert užily 
naplno, stejně 

jako my. Všechny písničky se jim líbily a ně-
které si zazpívali všichni společně. Na závěr 
koncertu jim děti poděkovaly také velice 
hlasitým potleskem. Skupina MARBO ani le-
tos nezklamala a předvedla nám dva velmi 
vydařené koncerty. Všem se nám moc líbily  
a už teď se těšíme, co si pro nás připraví příští 
školní rok.

    Nicole Kalasová. 8. třída

Podzimní výstava v Domě zahrádkářů

Letošní ročník měl v záhlaví motto „Zažijte 
knihovnu jinak“. 
Program byl sestaven opět pestrý a přede-
vším oslovující všechny generace.
V úterý 6. 10. se představila žákům ZŠ spiso-
vatelka Petra Dvořáková. Těm starším pouta-
vě vyprávěla o knize Já jsem hlad a vysvětlila 
neblahé následky nemoci mentální anorexie. 
Mladší žáky upoutala knihou Julie mezi slovy, 
v níž přibližuje pojmy (rozvod, exekuce, adop-
ce...), ve čtivém příběhu.
  Ve středu 7. 10. se sešla skupinka maminek 
s předškolkovými dětmi, aby se seznámily  
s knihovnou a budoucím mateřským centrem, 
vedeným Pavlínou Liškovou. Děti s maminka-
mi se mohou následně scházet pravidelně ka-
ždé pondělí od 10.00 hodin v bývalé ordinaci 
CŽP.
Leporela a knihy s říkankami a písničkami pro 
nejmenší nechyběly a pobavily maličké i ma-
minky.
Ve čtvrtek 8. 10. jsme opravdu zažili knihovnu 
jinak! Doslova jsme ji rozpohybovali díky fy-

zioterapeutovi Mgr. Vítu Bábíkovi, instruktoru 
NORDIC WALKING česky SEVERSKÁ CHŮZE. 
Přesvědčil přítomné, že provozování chůze  
s holemi vážně zlepšuje zdraví. Pokud se na-
jde skupina nadšenců k tomuto stylu chůze, je 
ochoten uskutečnit v Jaroměřicích kurz, kde ka-
ždého jednotlivce správnou techniku naučí.  
V pátek 9. 10. se výstavní síň proměnila – 
opět jinak. Obrazy pana Jaroslava Matějky 
vystřídalo „Světlo v obrazech“ paní Jaroslavy 
Tomiškové. Slavnostní vernisáží s hudebním 
vstupem žáka ZUŠ Jevíčko Filipa Kaderky (klá-
vesy) a představením výtvarnice z Heřmano-
va Městce jsme zahájili krásnou výstavu, která 
potrvá do 20. listopadu.
Týdnem knihoven pestrý říjnový program ne-
končí. I následující akce zajisté navštíví mnozí 
hosté.
…nebo přinejmenším přijdou čtenáři do 
knihovny především z nejdůležitějšího důvo-
du, proč knihovna v obci je - vypůjčit si pěk-
nou knihu. Na Vaši návštěvu se těší

                                                                                                Helena Vykydalová, knihovnice

I letos ZO ČSZ pořádala tradiční výstavu výpěstků a prodej pře-
bytků. Výstava byla doplněna o staré exponáty nářadí ze Země-
dělského muzea Kořenec, jemuž za zapůjčení děkujeme. Celkem 
bylo vystaveno 139 výpěstků ovoce, zeleniny a zavařenin,  z toho 
96 vzorků ovoce. Děkujeme všem, kteří se podíleli na uskutečnění 
mnohými hosty dobře hodnocené výstavy. 
Srdečně Vás zveme na vánoční výstavu, kde budeme také hodno-
tit nejlepší domácí víno.

                                           Výbor Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Jaroměřice
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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 následují-
cím 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 inter-
valu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

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

Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

Kaderka Lubomír, regionální ředitel LML Finance s. r. o.

Pronajmu byt v rodinném domě v Jevíčku. 
Telefon 602 751 543.

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ 
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA), MOŽNOST DOPRAVY. 

Bližší informace tel.: 606 893 919
e-mail: zouharhonza@email.cz.

Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou 
v Jevíčku nebo v okolí do max. 20 km. Opravy 
nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 774 193 566.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře budovy 
Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). Prostory 

20 m2 – 60 m2, možno i spojit, celková plocha 
300 m2. Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace, …

Telefon 602 751 543.

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  


