
Jen více dobrých zpráv
S blížícím se koncem roku děkujeme v Jevíčském zpravodaji za čtenářskou přízeň a doufáme, že 
i v následujícím  roce budeme moci přinášet jen samé dobré a praktické zprávy. 
Jako například tu, že příslušnici bezpečnostní služby profesionálně zasáhli a pomohli občanovi 
při zdravotním kolapsu. Pánové Chlup a Čarnoký si poradili v situaci, kdy o životě a smrti roz-
hodovaly okamžiky a příslušné znalosti zdravovědy. Děkujeme nejen my, ale také paní Petra 
Jeřábková, zaměstnankyně prodejny Večerka, kde k události došlo.
Všechny občany pak upozorňujeme na prosincovou změnu jízdních řádů autobusů. Po několika 
letech totiž dochází k poměrně výrazné úpravě u linky 251 Jevíčko – Boskovice – Skalice nad 
Svitavou. Změny nastávají i u linky 290, o víkendu již nebude zajíždět do Biskupic a Chornic, prý 
si to nepřál Pardubický kraj. No, škoda že v Pardubicích zapomněli vypsat grantový program na 
to, jak se někam dostat o víkendu.
Vlakové jízdní řády se bůhvíproč nebo čertvíproč nemění. Vlastně ano, letos jede Mikulášský 
vlak. Nezapomeňte se 6. prosince svézt. Jevíčkem bude vlak projíždět kolem 16. hodiny. Blíže 
na vývěskách a na  http://www.jevicko.cz/soubory/mikjizda.pdf.
A nezapomeňte nás číst i v příštím roce.

Robert Jordán
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Fotosoutěž
Vážení občané,
gratulujeme  vítězi  divácké 
ankety,  kterým  se  na  webu 
města ve Fotografické soutěži  
stal  Jaromír  Basler  s  počtem 
855 hlasů.    Informujeme Vás, 
že od prosince bude k zakou-
pení nástěnný kalendář Města 
Jevíčka  na  rok  2016,  který 
vznikl  právě  ze  soutěžních 
fotografií přihlášených  fotog- 
rafů.

Vedení  Města Jevíčka
Foto: Jaromír Basler

15. listopadu proběhl v Jevíčku  tradiční Fes-
tival mládežnických dechových orchestrů.

Na  Palackého 
náměstí dorazil 
vánoční strom 
z areálu ČSAD 
v Jevíčku.

Ulice M. Mikuláše má nový chodník, v roce 
2016 hodláme s opravami chodníků pokra-
čovat.

Kontrolní prohlídka 
městských lesů 
5. 11. 2015.
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Než se rozezvoní rolničky
Není  nepřirozené,  že  rok  práce  na  spo-
lečném díle vybízí člověka alespoň k dílčí 
rozvaze.  Zejména  je-li  to  na  konci  roku, 
kdy  lidé tak rádi bilancují. Co všecko vy-
konali,  kolik  se  zasloužili,  nebo  co  letos 
minimálně  nakousli  a  podobně.  Ředitelé  
a  různí  šéfové  sepisují  výroční  zprávy, 
často  obligátní  hlášení,  která  pak  nikdo 
nečte, a veřejností zvolení činitelé se bu-
šívají  v  prsa,  jacíže  nejsou  arci  kabrňáci, 
kolik čeho dokázali za nelehkých podmí-
nek prosadit, a když ne úplně dotáhnout, 
alespoň dáti do pohybu. A není-li očivid-
ně zhola nic, čím se zaštítit, holedbání pak 
střídá sebezpyt a pokorné sypání popela 
na hlavičku. Holt ať zapůsobíme alespoň 
nějak!  Vždyť  o  kom  dnes  není  vidu  ani 
slechu, ten jako by vůbec nebyl.   
Na to, jak se správě pochválit nebo zištně 
shodit, dnes existuje celá věda. Říká se jí 
Public  relations.  Obsahuje  vzorce,  tech-
niky  a  praktiky,  kterak  nejlépe  oblbnout 
veřejnost. Člověku je občas až hanba, co 
všecko se nestává společenskou normou.  
K čemu býváme lhostejni. 
Při těchto úvahách se dnes přirozeně vše-
ho  bilancování  dopředu  vzdávám.  Budu 
rád,  když  naše  společné  úsilí  posoudíte 
sami, bez nápovědy,  co  je hotovo,  co  se 
leskne, nebo alespoň prohlédlo. 
Z odpovědí na dotazník, který byl otištěn 
v  říjnovém  čísle  Jevíčského  zpravodaje 
a  jehož  výstup  má  napovědět  strůjcům 
strategického plánu rozvoje našeho měs-
ta pro následujících půltucet let, vyplývá, 
že se v Jevíčku nežije nejhůř. Respondenti 
ankety preferovali zejména blízkost příro-
dy a klid, opomenuta nezůstává ani kul-
tura a společenský život. Co však naproti 
tomu skřípe asi ze všeho nejvíc, je deficit 
pracovních příležitostí. Zejména práce dů-
stojně ohodnocená, která přináší člověku 
vedle  tolik potřebného příjmu sloužícího 
k  bezpečnému  pokrytí  rostoucích  život-
ních nákladů i nezbytnou sociální adapta-
ci a důstojné společenské ukotvení.  
Rozhodnutí  společnosti  Rehau  zahájit 
v  příštím  roce  stavbu  nových  výrobních 
hal v námi připravované zóně za Střelnicí 
budiž  této  bolesti  tou  nejlepší  vakcínou. 
Fakt,  že  jsme pro  tuto  věc  v  tomto  roce 
leccos podnikli, však beru jako samozřej-
most či nezbytnost. Udělali jsme přeci jen 
to, co by neudělal pouze hlupák, zahaleč 
nebo sabotér.  Zvláště je-li rozvoj pracov-
ních příležitostí naší prioritou. 
Hned první otázka, která byla responden-
tům  ankety  položena,  se  obezřele  pídila 
po jejich relativním štěstí. Jak se vám zde 
žije, apropó jak jste šťastni? Ale jak může 
být člověk šťastný třebas i v pohádkovém 
městečku,  nemá-li  v  něm  své  ctihodné 
místo, postrádá-li klid a mír ve vlastní ro-
dině,  nebo  když  se  musí  dennodenně 
handrkovat s nabručeným sousedem? Asi 
nijak extra. Nuže je nabíledni, že se štěs-
tím  to  není  jen  tak.  A  taky  že  do  dobré 
práce, do harmonizující a láskyplné rodi-
ny či do bytového domu plného vlídných 
sousedů se chodí člověku jistě lépe nežli 
obráceně - na úřad práce nebo nedejbože 
domů,  kde  tě  nečeká nic  dobrého…  slo-
vem počínaje. 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme  občanům  Jevíčka, 
kteří v měsíci prosinci 2015 oslaví 
významné životní jubileum 

Milan Horák    
Jaroslava Jenišová   
Zdeňka Spurná   
Jan Staněk  
Marta Hádrová   
Emilie Skočovská 

Většina z vás mi dá jistě za pravdu. A tak 
mysleme na to, že je advent, čas usebrá-
ni  a díkuvzdání,  kdy není dobrého  slova 
tuplem škoda. Nešetřete jím. Věřte nevěř-
te, ono se vám nastokrát vrátí. Ba možná 
ještě dřív než se rozezvoní rolničky.

Váš Rudolf Beran

Nekrolog
Dne  3.  listopadu  nás 
znenadání  opustil  náš 
zaměstnanec,  školník 
naší  mateřské  školy  a 
správce  budovy  kina 
Petr  Hublík  (1966  - 
2015).  
Jeho  čas  se  náhle 
zastavil.  Čas  naplněný 
obětavou prací,  péčí  o dceru  a  nezištnou 
starostí o vše dobré kolem nás. Ono ,Cosi‘ 
mezi  nebem  a  zemí  jej  krátce  před  smrtí 
jakoby  pobídlo  zdigitalizovat  bohatou 
a  cennou  sbírku  starých  fotografií  
a  pohlednic  Jevíčka  a  věnovat  ji  městu. 
Rodnému městu,  ve  kterém celý  život  žil, 
které miloval a které se s jeho nenadálým 
odchodem bude vyrovnávat ještě dlouho.   
Petr  Hublík  bude  chybět.  Byl  to  člověk 
navýsost skromný, v jádru hodný, upřímný 
a dělný. Ruku k dílu uměl přiložit nezištně. 
A takto bude navždy v míru a lásce přežívat 
v našich srdcích! 
Hlubokou  soustrast  zarmoucené  rodině 
vyjadřuje

Vedení Města Jevíčka

Přikládáme zhodnocení i v grafu s počty respondentů:

Výsledky dotazníkového 
šetření

V rámci zpracování Strategického plánu roz-
voje města  Jevíčko pro období  2016  –  2022 
bylo  v  říjnu  2015  provedeno  dotazníkové 
šetření.  Stručné  shrnutí  výsledků  šetření  za-
měřeného  na  občany  města  Vám  nyní  při-
nášíme. Celkem vyplněno a odevzdáno bylo 
72  dotazníků.  Elektronickou  verzi  dotazníku 
na webových  stránkách města  upřednostni-
lo  36 %  respondentů. Návratnost  z hlediska 
počtu obyvatel starších 15 let, kterým byl do-
tazník prioritně určen, jsou 3 %.
Ve  vzorku  respondentů  převládaly  dvě  vě-
kové  kategorie  obyvatel  41  –  59  let  (32  %) 
a 60 a více let (31 %). Z hlediska pohlaví bylo 
rozdělení  respondentů  rovnoměrné.  Dotaz-
ník  vyplnilo  50  %  žen  a  49  % mužů.  Jeden 
respondent pohlaví neuvedl. Nejvíce byli za-
stoupeni respondenti se středním vzděláním 
zakončeným výučním listem (31 %). Následo-
vali  je  respondenti  se  středoškolským vzdě-
láním  s maturitou  (28 %)  a  vysokoškolským 
vzděláním (25 %).
Nejpočetnější  skupinu  respondentů  (28  %) 
představovaly osoby pobírající důchod. Z vý-
dělečně  činných  osob  převažovali  respon-
denti pracující v průmyslu (17 %) a v obcho-
dě  (10  %).  Vyrovnané  8  %  zastoupení  měli 
respondenti  zaměstnaní  ve  státní  správě, 
službách,  zdravotnictví  a  studenti.  Nejvíce 
respondentů  (39 %) uvedlo, že pracuje v  Je-
víčku. Mimo Jevíčko má zaměstnání 32 % re-
spondentů.
Největší  zájem  o  vyplnění  dotazníku  měli 
respondenti,  kteří  v  Jevíčku  žijí  od  narození 
(41 %) a  ti,  kteří  se přistěhovali  v dospělosti 
(39 %). Na otázku „Jak se Vám v Jevíčku žije?“ 

pokračování na str. 3
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sdělila většina respondentů (78 %), že dobře. 
15 % respondentů odpovědělo ani dobře, ani 
špatně. Nespokojeny byly pouze 4 % respon-
dentů, z nichž dva uvedli  jako důvod nízkou 
zaměstnanost a projíždění kamionů přes ná-
městí.
Téměř třetině respondentů (30 %) se v Jevíč-
ku nejvíce líbí blízkost přírody. Naopak, co se 
respondentům v Jevíčku nelíbí, je nedostatek 
pracovních příležitostí (26 %), stav komunika-
cí a chodníků ve městě (22 %). 

Líbí:

Odpověď Počet Podíl
blízkost přírody 45 30 %
klidný život 34 22 %
příznivé životní prostředí 28 18 %
kulturní a společenský
 život

19 13 %

vzhled města 17 11 %
dobré mezilidské vztahy 3 2 %
sportovní vyžití 2 1 %
jiné 2 1 %
neuvedena 3 2 % 

 
Nelíbí: 

Odpověď Počet Podíl
nedostatek pracovních
 příležitostí

44 26 %

stav komunikací 
a chodníků ve městě

37 22 %

nezájem lidí o město 22 13 %
nevyhovující veřejná 
doprava

12 7 %

nedostatečná bytová 
výstavba

11 7 %

nedostatečné 
sportovní vyžití

9 5 %

nedostatečný kulturní 
a spol. život

6 4 %

špatné podmínky 
pro podnikání

5 3 %

špatná dostupnost lékaře 5 3 %
jiné 16 9 %
neuvedena 2 1 %

Následovala otevřená otázka, v níž se měli re-
spondenti  vyjádřit,  jaká  služba  jim v  Jevíčku 
chybí. Ve 42 % všech odpovědí bylo uvedeno, 
že ve městě chybí policie. Dále by responden-
ti  uvítali  rozšíření  zdravotnictví  o  specialisty 
(kožní,  oční,  ortoped),  dalšího  zubaře,  ještě 
jednu  lékárnu,  poradenství  pro  zadlužené 
lidi a služby terénního sociálního pracovníka. 
Rovněž respondenti v Jevíčku postrádají trhy 
a myčku aut.
Dále  měli  respondenti  zhodnotit  stanovené 
oblasti  dle  své  spokojenosti.  Nejvíce  spo-
kojených  respondentů  měla  oblast  kultura  
a společenský život  (87 %). Následovaly ob-
lasti informovanost občanů a životní prostře-
dí  (shodně  86  %),  bydlení  (83  %),  zdravot-
nictví  (79 %), školství  (77 %), péče o veřejná 
prostranství a zeleň (77 %) a sportovní vyžití 
(72 %).  Nejvíce  nespokojených  respondentů 
patřilo  následujícím  oblastem:  bezpečnost 
ve městě (66 %), doprava (39 %), rozvoj města 
(37 %) a podmínky pro podnikání (36 %). 
S tím, jak se vedení města věnuje rozvoji měs-
ta a péči o obyvatele,  je  spokojených  téměř 

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

tři čtvrtiny (73 %) respondentů. 13 % respon-
dentů  to  nedovede  posoudit  a  nespokoje-
ných je zbylých 14 % respondentů. Kritizován 
byl např. přístup PBH k běžným nájemníkům, 
bezpečnost  ve  městě,  čistota  města  či  stav 
místních komunikací.
Finanční  prostředky  města  by  nejvíce  re-
spondentů (64 %) využilo na zřízení městské 
policie, dále pak na rekonstrukci místních ko-
munikací a chodníků (60 %), zlepšení podmí-
nek  pro  podnikání  a  zvýšení  zaměstnanosti 
(51 %), podporu bytové výstavby (36 %) a vy-
budování cyklostezek (29 %).
Informace o dění ve městě sleduje na webo-
vých  stránkách  města  pravidelně  (alespoň 
1x  týdně)  40 %  respondentů.  Občas  (asi  1x 
za měsíc) navštěvuje stránky města 37 % re-
spondentů a vůbec 10 % respondentů. Zbý-
vajících  13 %  respondentů  uvedlo,  že  nemá 
internet.
Poslední  otázka  dotazníku  byla  určena  pro 
další  témata,  která  občany  v  Jevíčku  trápí. 
Mimo jiné byl uveden průjezd těžké dopravy 
městem, málo  jezdících  autobusů  v  sobotu, 
špatný doslech městského rozhlasu, nemož-
nost pořádat kulturní a společenské akce jin-
de než v Hotelu Morava a chybějící sportovní 
vyžití  pro  děti  i  starší  občany.  Respondenti 
tuto otevřenou otázku využili také k poděko-
vání za webové stránky města a krásné fitness 
hřiště.
Kompletní  výsledky  dotazníkového  šetření 
budou uvedeny ve strategickém plánu, který 
bude po schválení Zastupitelstvem města Je-
víčko zveřejněn na webových stránkách měs-
ta. Všem, kteří si našli čas a dotazník vyplnili, 
děkujeme.

Ing. Lenka Porketová

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 21. 12. 2015 – 2. 1. 2016

Pondělí   21. 12.  6:30–17:00 
Úterý  22. 12.   6:30–17:00 
Středa  23. 12.   6:30–11:30 
Čtvrtek 24. 12.  zavřeno svátek 
Pátek 25. 12.  zavřeno  svátek
Sobota 26. 12.  zavřeno  svátek

Pondělí   28. 12.   8:00–14:30 
Úterý  29. 12.   8:00–14:30 
Středa  30. 12.   8:00–14:30 
Čtvrtek   31. 12.  zavřeno 
Pátek       1. 1.  zavřeno svátek
Sobota      2. 1.  zavřeno 

Provoz veřejných WC
ve dnech 21. 12. 2015 – 2. 1. 2016

Pondělí   21. 12.  6:00–17:00 
Úterý  22. 12.   6:00–17:00 
Středa  23. 12.   6:00–15:00 
Čtvrtek 24. 12.  zavřeno svátek 
Pátek 25. 12. zavřeno  svátek
Sobota 26. 12.  zavřeno svátek

Pondělí   28. 12.   6:00–17:00
Úterý  29. 12.   6:00–17:00
Středa  30. 12.   6:00–11:30 
Čtvrtek  31. 12.   16:00–19:00  
Pátek       1. 1.  zavřeno svátek
Sobota     2. 1.   7:00–12:00

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 21. 12. 2015 – 1. 1. 2016

Pondělí  21. 12.  6:30–11:30   12:00–17:00  
Úterý  22. 12.   6:30–11:30   12:00–14:30 
Středa  23. 12.   6:30–11:30 
Čtvrtek 24. 12. zavřeno svátek 
Pátek 25. 12. zavřeno  svátek

Pondělí   28. 12.   6:30–11:30   12:00–17:00
Úterý  29. 12.   6:30–11:30  12:00–14:30 
Středa  30. 12.   6:30–11:30 
Čtvrtek  31. 12.  zavřeno 
Pátek      1. 1.   zavřeno svátek
 

Informace SITA CZ, a. s. ke svozu 
komunálního odpadu v zimním období

Vážení občané,
blíží se zimní období, proto si vás 

dovolujeme upozornit, abyste 
do popelnic neukládali žhavý 

popel. V tomto případě nemůžeme 
z bezpečnostních důvodů 

popelnici vysypat. Popelnice 
by také neměly obsahovat 
bioodpad a stavební suť.

Josef Alexa, obchodní manažer

Upozorňujeme zástupce spolků a místních organizací, že Pardubický kraj zahájil příjem 
grantových žádostí v různých oblastech. Některé grantové programy budou uzavřeny 
již 7. 12. 2015. Více zjistíte na  https://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove- 
programy-a-programove-dotace.



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Prosinec 2015

11/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou  zasedání  Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Bc. Jana Finster-
leho a Ing. Romana Müllera,

11/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)    návrhovou komisi  ve  složení:  Ing.  Franti-

šek Bušina, Pavla Konečná, Martin Pávek,
b)    program zasedání,
c)    koncepci  Pečovatelské  služby  Jevíčko  na 

rok 2016,
d)    výsledek výběrového řízení na akci „Změ-

na  č.  1  územního  plánu  města  Jevíčko“, 
ve  kterém  nejvýhodnější  nabídku  podal 
Ing. arch. Pavel Mudruňka, Palackého 207,  
533  04  Sezemice  za  nabídkovou  cenu 
80.000 Kč bez DPH,

e)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a Ing. arch. Pavlem Mudruňkou, Pa-
lackého 207, 533 04 Sezemice k  realizaci 
akce „Změna č. 1 územního plánu města 
Jevíčko“  za  nabídkovou  cenu  80.000  Kč 
bez  DPH  a  pověřuje  starostu  popř. mís-
tostarostu podpisem smlouvy,

f)   prodej  nově  zaměřeného  pozemku  p.  č. 
4235/6  (631 m2)  –  orná  půda  v  k.  ú.  Je-
víčko-předměstí  J.  B.  a  R.  B.  z  Jevíčka 
za  cenu  500  Kč/m2,  celkem  315.500  Kč  
+  úhradu  správního  poplatku  katastrál-
nímu  úřadu  v  hodnotě  1.000  Kč  +  zá-
lohu  nákladů  spojených  s  realizací  pří-
pojek  stavby  na  tomto pozemku  ve  výši  
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko  a  J.  B.  a  R.  B.  na  prodej  pozem-
ku p.  č. 4235/6 v k. ú.  Jevíčko-předměstí 
a  pověřuje  starostu  popř.  místostarostu 
podpisem smlouvy,

g)   prodej  nově  zaměřeného  pozemku  p.  č. 
4238/5  (728 m2)  –  orná  půda  v  k.  ú.  Je-
víčko-předměstí  J.  B.  a  V.  B.  z  Velkých 
Opatovic  za  cenu  500  Kč/m2,  celkem 
364.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu  v hodnotě 1.000 Kč  
+  zálohu  nákladů  spojených  s  realizací 
přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko  a  J.  B.  a  V.  B.  na  prodej  pozem-
ku p. č. 4238/5 v k. ú.  Jevíčko-předměstí 
a  pověřuje  starostu  popř.  místostarostu 
podpisem smlouvy,

h)   prodej  nově  zaměřených  pozemků  p.  č. 
4236/6  (644  m2)  a  p.  č.  4238/6  (78  m2), 
oba orná půda v k. ú.  Jevíčko-předměstí 
A. L. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 
361.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
zálohu nákladů spojených s realizací pří-
pojek  stavby  na  tomto pozemku  ve  výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko  a  A.  L.  na  prodej  pozemků  p.  č. 
4236/6 a p. č. 4238/6 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu popř. místosta-
rostu podpisem smlouvy,

i)    prodej  nově  zaměřeného  pozemku  p.  č. 
4236/7  (716 m2)  –  orná  půda  v  k.  ú.  Je-
víčko-předměstí  D.  H.  a  P.  H.  z  Jevíčka 
za  cenu  500  Kč/m2,  celkem  358.000  Kč  
+  úhradu  správního  poplatku  katastrál-
nímu  úřadu  v  hodnotě  1.000  Kč  +  zá-
lohu  nákladů  spojených  s  realizací  pří-
pojek  stavby  na  tomto pozemku  ve  výši  
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a D. H. a P. H. na prodej pozem-
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ku p. č. 4236/7 v k. ú.  Jevíčko-předměstí 
a  pověřuje  starostu  popř.  místostarostu 
podpisem smlouvy,

j)    prodej  nově  zaměřeného  pozemku  p.  č. 
4236/8  (671 m2)  –  orná  půda  v  k.  ú.  Je-
víčko-předměstí R. H.  a M. H.  z Biskupic 
za cenu 500 Kč/m2, celkem 335.500 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu  v  hodnotě  1.000  Kč +  zálohu  ná-
kladů spojených s realizací přípojek stav-
by na  tomto pozemku ve výši 60.000 Kč 
+  kupní  smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko 
a R. H.  a M. H. na prodej pozemku p.  č. 
4236/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje  starostu  popř. místostarostu  podpi-
sem smlouvy,

k)    prodej  nově  zaměřených  pozemků  p.  č. 
4235/2  (973  m2)  a  p.  č.  4236/5  (35  m2), 
oba orná půda v k. ú.  Jevíčko-předměstí 
J. M. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 
504.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + 
zálohu nákladů spojených s realizací pří-
pojek  stavby  na  tomto pozemku  ve  výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko  a  J. M.  na  prodej  pozemků  p.  č. 
4235/2 a p. č. 4236/5 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu popř. místosta-
rostu podpisem smlouvy,

l)   úpravu  rozpočtu Města  Jevíčko  č.  13  na 
rok 2015,

m)  program regenerace městské památkové 
zóny Jevíčko pro období let 2016 – 2020,

n)    reálné  rozdělení  lesního  pozemku  p.  č. 
1770 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 2 reál-
né ½ a sepsání dohody o vypořádání du-
plicitního  zápisu  –  souhlasné  prohlášení 
mezi Městem Jevíčko a V. a R. S. ve znění 
úpravy vlastnictví podílu o velikosti reálné 
½ k celku pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí pro každého z duplicitních 
vlastníků  a  úhradu  nákladů  na  pořízení 
geometrického  plánu  a  sepsání  dohody 
rovným dílem pro oba vlastníky,

o)   záměr bezúplatného nabytí části pozem-
ku  p.  č.  1740/3  a  pozemku  p.  č.  1750/8, 
oba  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí  a  podání 
žádosti na Pardubický kraj,

p)   koupi pozemku p. č. 2040 (5079 m2) – lesní 
pozemek v k. ú.  Jevíčko-předměstí od L. 
L.  z  Letovic  za  cenu 23.668 Kč + úhradu 
správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a L. L. na koupi pozemku 
p. č. 2040 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu popř. místostarostu pod-
pisem smlouvy,

q)  vícepráce  provedené  firmou  František 
Hanzal,  Dr.  Klimeše  682,  569  43  Jevíčko  
v  rámci  realizace  I.  etapy  vybudování 
chodníku  v  úseku  ul.  Okružní  I  ve  výši 
19.910 Kč vč. DPH,

r)   výsledek  výběrového  řízení  na  akci  „De-
molice  základové desky na ul. Vrchlické-
ho Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku  podala  firma  Jiří  Kučera,  Slunečné 
údolí  273,  569  02  Březová  nad  Svitavou 
za nabídkovou cenu 123.490 Kč bez DPH 
(149.423 Kč vč. DPH),

s)    cenovou  nabídku  a  SOD  mezi  Městem 
Jevíčko  a  firmou  Jiří  Kučera,  Slunečné 
údolí  273,  569  02  Březová  nad  Svitavou  
k realizaci akce „Demolice základové des-

ky na ul. Vrchlického Jevíčko“ za nabídko-
vou cenu 123.490 Kč bez DPH (149.423 Kč 
vč.  DPH)  a  pověřuje  starostu  popř.  mís-
tostarostu podpisem smlouvy,

t)    vícepráce prováděné v rámci akce „Opra-
va omítek a  střechy nad schodištěm bu-
dovy bývalé sýpky na ul. K. H. Borovské-
ho v Jevíčku“ firmou MATOUŠEK CZ a. s., 
Čechyňská  419/14a,  602 00 Brno  ve  výši 
57.159,30  Kč  bez  DPH  (69.162,75  Kč  vč. 
DPH),

u)    dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  
27. 3. 2015 mezi Městem Jevíčko a firmou 
MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 149/14a, 
602  00  Brno  a  pověřuje  starostu  popř. 
místostarostu podpisem smlouvy,

v)    výsledek  výběrového  řízení  na  akci  „Vý-
měna  23  ks  oken  na  budově  bývalého 
kláštera na ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku“, ve 
kterém byla podána jediná nabídka firmy 
JM Mrňka s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice 
za nabídkovou cenu 614.307 Kč bez DPH 
(743.311,47 Kč vč. DPH),

w)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou JM Mrňka s. r. o., Bídov 463, 
798 52 Konice k realizaci akce „Výměna 23 
ks oken na budově bývalého kláštera na 
ul. Soudní č. p. 51 v Jevíčku“ za nabídko-
vou cenu 614.307 Kč bez DPH (743.311,47 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu popř. mís-
tostarostu podpisem smlouvy,

x)   cenovou nabídku firmy SOME  Jindřichův 
Hradec, s. r. o., Jarošovská 753/II, 377 01 
Jindřichův Hradec na nákup doplňků pro 
zimní  údržbu  k  zametacímu  stroji Nilfisk 
CITY  RANGER  3500  (čelní  zametací  sně-
hový kartáč) za částku 62.000 Kč bez DPH 
(75.020 Kč vč. DPH),

y)    doplněné  regulativy  pro  zástavbu  RD  
v  lokalitě Vrchlického  II,  jak byly projed-
nány  komisí  stavební  dne  30.  9.  2015  se 
zapracováním možnosti  výjimky pro po-
zemek D 05, 

11/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   informaci  o  sjednané  smlouvě o  sdruže-

ní zadavatelů pro veřejnou zakázku „Do-
dávka tepla pro vybrané veřejné budovy  
v majetku Města Jevíčko“,

b)   informaci o návrhu připravovaných inves-
tičních akcí na rok 2016,

c)   zprávu o činnosti sboru pro občanské zá-
ležitosti za období září 2014 až září 2015,

d)   informaci o daňové výtěžnosti Města Je-
víčko v porovnání let 2011 – 2015,

e)   informaci o jednání pracovní skupiny pro 
regeneraci MPZ Jevíčko s doporučením ke 
schválení Programu regenerace památek 
v MPZ Jevíčko 2016 – 2020,

f)   informaci  o  převzetí  hydraulického  vy-
prošťovacího  zařízení  pro  JSDH  Jevíčko, 
které bylo pořízeno bezúplatným převo-
dem z HZS Pk,

g)   informaci o dodatku č. 2 ke smlouvě o po-
skytování bezpečnostních služeb společ-
ností ARAGON Security, s. r. o. do 31. 12. 
2015,

h)   zápis ze schůze SPOZ ze dne 7. 9. 2015,
i)   zápis  ze  schůze  komise  stavební  ze  dne 

30. 9. 2015,
j)   zápis ze schůze komise bytové a sociální 

ze dne 16. 9. 2015,



www.jevicko.cz

                          Prosinec  2015    / 5Měsíčník města Jevíčka

Usnesení z 22. schůze Rady města Jevíčka konané 
dne 26. října 2015

1/22   Rada  schvaluje úpravu  chodníku před 
domem č. p. 193 na ul. Okružní III v Je-
víčku žadatelce dle zápisu,

2/22   Rada schvaluje užití komunikace smě-
rem k Napoleonovu památníku k usku-
tečnění turistické akce „Zamykání turi-
stických cest“, kterou pořádá KČT Velké 
Opatovice,

3/22   Rada  uděluje  souhlas  společnos-
ti  Acqusition  &  Engineering,  Suntel 
Group,  s.  r.  o.,  Březnická  5602,  Zlín  
s  úpravami  v  městské  věži  spočívající  
v  doplnění  samonavíjecího  zařízení 
FALCON pro bezpečný přístup do míst-
nosti a v doplnění zábrany proti pádu 
uvnitř  technologické  místnosti,  vše 
tak, jak je zakresleno v příloze daného 
souhlasu s podmínkou, že při vlastním 
provádění prací nesmí dojít k poškoze-
ní či omezení táhel věžních hodin,

4/22   Rada  schvaluje  poskytnutí  reklamních 
předmětů města Jevíčko pro Gymnázi-
um Jevíčko do soutěže o ceny na Ma-
turitní ples, který se bude konat 27. 11. 
2015,

5/22   Rada schvaluje poskytnutí 10 m3 smr-
kové  kulatiny,  které  jako  řezivo  bude 
použito na opravu střechy (krovů) nad 
klubovnou domu  chovatelů  na ul.  Br-
něnská 343 v Jevíčku,

6/22  Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici 
Růžová 91 do 31.  12.  2016  žadatelům 
dle zápisu,

7/22   Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 1750/2 –  trvalý  travní po-
rost v k. ú. Jevíčko-předměstí,

8/22   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Kabe-
lovou televizí CZ, s. r. o., Ruská 8, Praha 
do 31. 12. 2020,

9/22   Rada schvaluje zakoupení 12 ks stoho-
vatelných  židlí  pro  potřeby RC Palou-
ček do částky 6.000 Kč vč. DPH,

10/22 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

11/22  Rada  schvaluje  záměr  pronájmu  částí 
pozemků  p.  č.  96/35  v  k.  ú.  Jevíčko- 
město  a  p.  č.  3571,  p.  č.  1186/1,  p.  č. 
538/26 a p. č. 530/21, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

12/22  Rada  schvaluje  CN  firmy  Nordstahl, 
s.  r.  o.,  Praha  k  provedení  periodické 
kontroly  HVZ  Lukas  včetně  výměny 
hadic  a  hydraulického oleje  za  částku 
41.626,42 Kč vč. DPH bez dopravy,

13/22  Rada ruší bod usnesení č. 13/50 ze dne 
20. 8. 2012 a bod usnesení  č. 2/68 ze 
dne 22. 4. 2013,

14/22  Rada  schvaluje  ceník  poskytovaných 
služeb  na  TIC  a  MěÚ  Jevíčko.  Služby 
budou zpoplatněny pro všechny včet-
ně  příspěvkových  organizací  města  
s účinností od 1. 11. 2015,

15/22  Rada  schvaluje  odeslání  zvacího  do-
pisu  starostovi  obce  Domaniža,  SR  
k  návštěvě  Města  Jevíčko  ve  dnech  

14.-15. 11. 2015 a pověřuje starostu a 
Mgr. Miloslava Parolka jednáním v ob-
lasti navázání spolupráce,

16/22 Rada schvaluje poskytnutí 10 m3 smr-
kové  kulatiny,  které  jako  řezivo  bude 
použito  na  výstavbu  skladu  krmiva  
v areálu odchovny bažantů v Jevíčku,

17/22 Rada schvaluje užít strom z ul. Slunečná 
jako  strom  vánoční  a  podání  žádosti  
o jeho pokácení,

18/22  Rada  schvaluje  záměr  prodeje  byto-
vých jednotek č. 529/9, 529/10, 529/11 
a  529/12,  spoluvlastnického  podílu 
společných  prostor  domu  č.  p.  529, 
spoluvlastnického podílu na pozemku 
p. č. st. 476/1, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje vedoucí PBH zajiště-
ním kalkulací cen,

19/22  Rada  schvaluje  poskytnutí  příspěvku 
na vydání knihy „Občané Jevíčka“, kte-
rá  je  věnovaná  událostem  2.  světové 
války  a  padlým  občanům  Jevíčka  ve 
výši 30.000 Kč,

20/22  Rada schvaluje CN Bc. Zdeňka Holého, 
DiS., ze Střední školy umění a designu 
a  VOŠ  v  Brně  na  restaurování mode-
lu mlýna  Ludvíka  Křivánka  uloženého  
v Městském muzeu v Jevíčku za částku 
18.000 Kč (není plátce DPH) s finanční 
spoluúčastí  společnosti Czech Blades, 
s. r. o., Jevíčko,

21/22 Rada pověřuje místostarostu přihláše-
ním rekonstruované sýpky do soutěže 
o  cenu  za  nejlepší  projekt  a  realizaci 
obnovy  -  Památka  roku  2015  vyhlá-
šenou  Sdružením  historických  sídel 
Čech, Moravy a Slezska,

22/22 Rada schvaluje užití vozidel JSDH Jevíč-
ko k přepravě dětí basketbalového klu-
bu Jevíčko na přátelské utkání do Mo-
ravské  Třebové,  kdy  řidiče  určí  velitel 
JSDH s úhradou PHM Městem Jevíčko,

23/22 Rada schvaluje osazení VO u tělocvičen 
ZŠ v Jevíčku, kterou provede firma Jiří 
Popelka ELPO,

24/22 Rada pověřuje místostarostu fyzickým 
zjištěním akustické situace k vhodnosti 
rozšíření místního  rozhlasu  o  1  hlásič 
a 2 reproduktory na křižovatce ul. Rů-
žová a ul. Třebovská,

25/22 Rada schvaluje poskytnutí jednorázové 
zápůjčky  ve  výši  12.811  Kč  žadatelce 
dle zápisu,

26/22 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko  a  Pardubickým  krajem  o  po-
skytnutí neinvestičního grantu ve výši 
7.724 Kč na činnost a provoz TIC Jevíč-
ko,  Palackého  nám.  1,  569  43  Jevíčko  
z rozpočtových prostředků Pk,

27/22  Rada  schvaluje  možnost  parková-
ní  osobních  vozidel  účastníků  sjezdu 
představitelů SDH okresu Svitavy dne 
14. 11. 2015 na jevíčském náměstí,

28/22  Rada  schvaluje  opravu  vozidla  JSDH 
Jevíčko  Renault  CAS  20  firmou  THT 
Polička, s. r. o. do max. finanční částky 
25.000 Kč vč. DPH. Částka bude hraze-

na z plánovaného a  schváleného  roz-
počtu na požární ochranu v roce 2015,

29/22  Rada  pověřuje  starostu  prověřením 
dotačních možností  na  pořízení  nové 
cisternové automobilové stříkačky pro 
JSDH Jevíčko,

30/22  Rada  schvaluje  navýšení  rozpočtu 
pro  JSDH  Jevíčko na požární  ochranu  
o částku 20.000 Kč,

31/22  Rada  schvaluje  pořízení  jednoho  val-
níkového  kontejneru  na  vozidlo  PIA-
GGIO za částku 19.700 Kč bez DPH vč. 
plachty  za  částku  3.900  Kč  bez  DPH  
a bez dopravy,

32/22 Rada schvaluje podání žádosti o povo-
lení pokácení stromů na pozemku p. č. 
528 – orná půda a p. č. 538/1 – ostatní 
plocha,  oba  v  k.  ú.  Jevíčko-předměstí 
a p. č. 34/1 – zahrada v k. ú. Zadní Ar-
noštov,

33/22 Rada schvaluje přijetí finanční podpo-
ry na hospodaření v lesích z rozpočtu 
Pardubického  kraje  ve  výši  4.864  Kč  
a smlouvu o poskytnutí finanční pod-
pory na hospodaření v lesích z rozpoč-
tu Pardubického kraje,

34/22  Rada  schvaluje  CN  firmy  VPO  OKNA 
Blansko,  s.  r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko na výměnu dvou oken v bytě 

11/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   radu města  realizací  navržených  opatře-

ní  dle  schválené  koncepce  Pečovatelské 
služby Jevíčko. 

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 13. 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  13.  zasedání  Zastupitelstva  města  Jevíčka, 
svolaného  starostou  města  Dušanem  Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  sál Zámečku, 
    U Zámečku 451, Jevíčko 
Doba konání:  14. 12. 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)  Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2015
7)  Návrh rozpočtu na rok 2016
8)  Rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko
9)  Zpráva kontrolního výboru za období 
  6.–11. 2015
10)  Cena stočného
11)  Výběrové řízení na zakoupení vozu Škoda
12)  Výběrové řízení na zajištění provozu 
  a údržby veřejného osvětlení
13)  Ceník prodejů nemovitostí z majetku města 
14)  Výběr dodavatele tepla pro vybrané budovy  
  v majetku města
15)  Prodej části pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. 
  Jevíčko-předměstí
16)  Korespondence, různé
17)  Diskuse
18)  Usnesení

V Jevíčku dne 18. 11. 2015

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

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 
28.–31. 12. 2015. 

Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 
– 4. 12. 2015. 

MUDr. Ivana Křížová
NEORDINUJE 

21.–23. 12. 2015 a 28.–29. 12. 2015. 
Dále neordinuje každý 2. pátek 

v měsíci – 11. 12. 2015.

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ 

18.–23. 12. 2015 a 30.–31. 12. 2015. 
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 18. 12. 2015. 

Ve dnech 21.–31. 12. 2015 ordinuje:
21. 12. 2015  MUDr. Šedrlová
22. 12. 2015  MUDr. Šedrlová
23. 12. 2015  MUDr. Šedrlová 12:30–16 h

č. 2 v Zadním Arnoštově 35 za částku 
19.491 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka,

35/22  Rada  schvaluje  pronájem  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 na ul. Na 
Salajce firmě Kamenoprůmysl Komárek  
s. r. o., Pražská 31, Letovice od 1. 1. 2016 
na  dobu  neurčitou  s  tříměsíční  výpo-
vědní  lhůtou  za  stejných  finančních 
podmínek jako předcházející nájemce,

36/22 Rada schvaluje zpracování položkové-
ho rozpočtu stavby „Zateplení verandy 

v 1. NP Kobližná 125, Jevíčko“ Ing. Ví-
tem Komárkem, projektová a inženýr-
ská  činnost,  Jevíčko  s  úhradou  z  roz-
počtu PBH města Jevíčka,

37/22  Rada  schvaluje  zakoupení  digitálního 
vlhkoměru  k měření  vlhkosti  v měst-
ských  bytech  do  10.000  Kč  bez  DPH  
s  úhradou  z  rozpočtu  PBH města  Je-
víčka,

38/22 Rada schvaluje připsání osoby do ná-
jemní smlouvy k bytu č. 11 na ul. Pivo-
varská 812 v Jevíčku dle zápisu,

39/22 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1, vel. 
3 + 1, v bytovém domě na ul. Brněnská 

786, bytu č. 5, vel. 1 + KK, v bytovém 
domě na ul. Svitavská 838 a bytu č. 1, 
vel.  1  +  KK,  v  bytovém  domě  Zadní  
Arnoštov  35  žadatelům  dle  zápisu  na 
doporučení komise bytové a sociální,

40/22  Rada  schvaluje  vratku  ve  výši  
200.000 Kč  z  provozního  rozpočtu ZŠ 
Jevíčko,  která  bude  použita  k  opravě 
úžlabí ZŠ a hřebenáčů.

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

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

       Halloween v MŠ
Kdyby se v úterý 27. 10. 2015 proměnila školka mávnutím kouzelného 
proutku na trh, paní učitelky na trhovkyně, ze tříd by se ozývalo: “Dýně 
malované, papírové, dlabané a lepené!“ V kapříkové a sluníčkové třídě 
se totiž vyráběly dýně na mnoho způsobů. Během podzimního tvoření 
si děti a  rodiče mohli  zakoupit  různé svítící doplňky či  tradiční  lam-
pionky na blížící se strašidelnou cestu ze školky na židovský hřbitov.  
V  podvečer  se  rodiče  a  jejich  ratolesti  shromáždili  v  hojném  počtu 
před školkou. V rukou skoro všichni třímali jakákoli malá i větší světýl-
ka. Děti zazpívaly podzimní písničky, jak nejlépe dovedly, a v průběhu 
zpěvů  se  začalo míhat  světýlko po  chodbách MŠ.  Bystrým dětským 
očím neuniklo, že to bylo strašidlo. To se stalo malým poutníkům prů-
vodcem na cestě za pokladem. Cesta byla strastiplná se třemi tajem-
nými zastaveními. Na prvním stanovišti čekala rodina upírů, která se 
přes SMS dozvěděla, že děti v Jevíčku potřebují najít klíč ke kouzelné 
truhle a nemeškala přiletět  z daleké Transylvánie. Za správné odpo-
vědi na upíří otázky děti získaly první klíč k truhle. Na druhé zastávce 
čekala popletená čarodějnice, které děti pomohly spočítat pavouky ve 
stromové pavučině. Za početní úkol získaly druhý klíč. Třetí zastave-
ní patřilo líbezným princeznám. Poutníci poznali Sněhurku i Růženku  
a obdrželi  třetí  klíč. Poslední  zastavení bylo v  režii  zakletých  lesních 

víl,  které  sto  let  hlídaly  truhlu 
s pokladem a čekaly na někoho, 
kdo je vysvobodí ze zakletí tím, 
že  získá  tři  klíče  a  truhlu  s  po-
kladem  konečně  otevře.  Truhla 
byla otevřena, víly vysvobozeny 
a děti náležitě odměněny.

za kolektiv MŠ  
Mgr. Alena Faltýnková

28. 12. 2015  MUDr. Trčková
29. 12. 2015  MUDr. Trčková 
30. 12. 2015  MUDr. Křížová  7–12 h (bez odběru krve)
31. 12. 2015  MUDr. Křížová  8–11 h (bez odběru krve).

Žádáme pacienty, aby si zajistili 
pravidelně užívané léky včas. 

Zastupující lékař ošetří pouze akutní případy.

MUDr. Alena Blahová 
– interna
DOVOLENÁ 
28.–31. 12. 2015.

Dále neordinuje každý 3. pátek 
v měsíci – 18. 12. 2015. 

MUDr. Jana Nádeníčková 
OZNAMUJE ORDINAČNÍ DOBU BĚHEM 

VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
  21. 12. 2015  DOVOLENÁ
 22. 12. 2015  8–10 h
 23. 12. 2015  8–10 h

 28. 12. 2015  8–10 h
 29. 12. 2015  8–10 h
 30. 12. 2015  8–10 h
 31. 12. 2015  DOVOLENÁ

MUDr. Jana Melková
OZNAMUJE 

1. 12. 2015 ordinuje do 12 h
2. 12. 2015 ordinuje od 13 do 18 h.

DOVOLENÁ 
23.–31. 12. 2015.

Zastupuje chirurgická ambulance Svitavy 
a chirurgická ambulance Boskovice.

MUDr. Karel Machánek
OZNAMUJE 

22. 12. 2015 ordinuje od 7 do 14 h
29. 12. 2015 ordinuje od 7 do 12 h.

DOVOLENÁ 31. 12. 2015.

 Zpracovala: Minaříková Petra
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slovíček a také něco z gramatiky. Po obědě na nás 
čekala doslova pohádková vesnička Saint-Paul de 
Vence a hned potom Antibes. 
Ve středu  jsme se projeli  lodí na kouzelný ostrov 
Saint Honorat, tam dostaly naše boty lehce zabrat 
a odjížděli jsme zpět trochu zablácení - rovnou na 
návštěvu  školy  módního  návrhářství.  Snad  jsme 
nedělali  velkou ostudu.  Školu  jsme měli možnost 
projít  a  studentky  nám  předvedly  kus  své  práce. 

Náš super výlet se pomalu krátil. Čtvrtek patřil městečku Villeneuve 
Loubet,  kde  jsme byli  i  ubytovaní, prošli  jsme  jeho část  a potom se 
setkali se starostou. Každý obdržel dáreček a také už naše fotky nejspíš 
vyšly v novinách. Na odpoledne byl naplánovaný výlet do St. Tropez. Po 
večeři jsme šli společně na pláž, někteří odvážlivci si dokonce zaplavali  
v moři :). Nikomu se nechtělo spát, všichni jsme si chtěli na maximum 
užít poslední chvilky na Azurovém pobřeží. Pátek byl závěrečný den, 
navštivili  jsme  nádherné městečko  Éze  a Monte  Carlo.  Kolem  14.00 
jsme s těžkým srdcem sedali do autobusu a vraceli se zpět domů. Zpět 
do reality. 
Chtěli bychom moc poděkovat panu Wiltschovi,  který  celý program 
vymýšlel a o všechno se staral, dál panu Linhartovi a paní Helánové. 
No a nesmím zapomenout na pány řidiče, kteří nás dopravili tam i zpět 
a během celého zájezdu nás vozili po výletech – hlavně panu Milanu 
Žůrkovi. Byl to nádherný týden a všichni jsme si ho moc užili... V tuhle 
chvíli už jenom vzpomínáme, jak nám bylo dobře.

Za studenty -  E. Žáčková

Zájezd do Vídně
Všichni moji kamarádi mi volají, že už mají podzimní prázdniny. Smut-
ně jím odpovídám, že musím ještě dva dny do školy, ředitelské volno 
jsme nedostali. Ale ne! Vždyť v pondělí jedeme do Vídně! To zní ještě 
lépe než prázdniny!
V  pondělí  26.  října  jsme  se  sešli 
v nepříjemně brzkou šestou hodi-
nu před gymnáziem a vyrazili jsme 
vstříc  Vídni.  Čtyřhodinová  jízda 
nám  rychle  uběhla.  Nejdříve  jsme 
obdivovali  krásy  prosluněného 
zámku Schönbrunn. 
Poté  jsme  se  přesunuli  do  centra 
Vídně  a  rozdělili  se  na  část,  která  si  šla  zblízka  prohlédnout  vídeň-
ský parlament, a část, která si šla takzvaně po svých. Moje skupinka 
si prohlédla  centrum města,  z dálky  zamávala  katedrále  sv.  Štěpána 
zvané Stephansdom a vydala se do Albertiny, kde jsme zhlédli velmi 
zajímavou výstavu Od Moneta po Picassa a nezvyklé litografie Edvar-
da Muncha. A to ještě náš výlet nekončil. To nejlepší mělo teprve přijít.
Vydali jsme se autobusem do zábavního parku Prater. Zdejší atrakce, 
mnohdy až neuvěřitelné, nám zvedly hladinu adrenalinu.
Musím říct, že se celá exkurze vydařila. Děkujeme panu učiteli V. Mac-
ků za zorganizování tak zajímavé a poučné návštěvy Vídně. Příští rok 
neváháme a určitě pojedeme znovu.

Kateřina Stündlová, 1. A

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Sladká Francie
Ahoj všichni, rádi bychom se s vámi podělili o pár zážitků ze skvělého 
týdne ve Francii. V neděli 1. listopadu v 5.00 ráno jsme se sešli u gym-
názia a čekali na příjezd autobusu. Když jsme naložili všechna zavaza-
dla, mohli jsme konečně vyrazit a seznámit se se zbytkem osazenstva, 
což byly studentky ze střední školy z Bruntálu. Cesta byla dlouhá, takže 
když jsme dojeli do cíle, všichni jsme padli do postele, abychom byli 
ready na další den - čekala nás  totiž dopolední výuka  francouzštiny 
se  skvělou  „paní učitelkou“. Odpoledne  jsme navštívili Nice a užívali 
si  skvělou  atmosféru,  hlavně  večer  cestou  zpět,  kdy  jsme  se  vraceli  
k  autobusu přes pláž. V úterý  jsme měli  dopoledne  stejný program 
jako  předchozí  den,  naučili  jsme  se  spoustu  nových  francouzských 

Oslava Dne stromů na DM
20. říjen je na celém světě známý jako svátek stromů. A právě na Den 
stromů byl před  sedmi  lety na pozemku  za DM slavnostně  vysazen 
buk Vendelín. Této akce se zúčastnili tehdejší ředitel Gymnázia RNDr. 
Dag  Hrubý,  školní  koordinátor  EVVO  Mgr.  Adam  Wiltsch,  studenti  
a zaměstnanci gymnázia i vychovatelé DM. 

Od té doby si na DM každoročně 20. října 
připomínáme  význam  svátku  všech  stro-
mů i historii toho našeho a chodíme Ven-
delínovi zazpívat písničku, která vznikla na 
jeho počest. Během  let  studenti Vendelí-
novi složili básničky a ztvárnili ho výtvarně 
či  fotograficky. Výsledky  jejich  tvůrčí  čin-
nosti jste si mohli prohlédnout na nástěn-
ce v hale DM.

     Mgr. Darina Gnipová

mouth. Tam jsme si prohlédli loď 
HMS  Victory  a  navštívili  jsme 
Mary Rose Museum, loď známou 
tím,  že  se  pasažéři  nahrnuli  na 
jednu  stranu  paluby,  a  proto  se 
loď  potopila.  Vracíme  se  domů. 
Třetí  den,  poslední  školní,  nám 
zvoní  budík,  snídáme,  učíme  se  
a  jedeme  k  moři.  Jedeme  na 
útesy  Seven  Sisters.  Procházka 
po  pobřeží  byla  zakončená  tím, 

že  pár  otužilců,  včetně  našeho  pana  ředitele,  vlezlo  do  slané  vody  
a unášelo se velkými vlnami. Už zase jedeme zpět k rodinám… Niko-
mu se nechce, protože už budeme muset balit naše kufry… Posled-
ní den  to začalo brzy. Už v  šest hodin  jsme museli  stát u autobusu, 
abychom stihli vše, co chceme. Už o půl deváté jsme zpět v Londýně. 
Ráno se procházíme, potom  jdeme na ukázku do 4D kina a v deset 
hodin  už  nastupujeme  do  jedné  z  třiceti  dvou  kabin  Londýnského 
oka.  Po  půlhodinové  jízdě  se  okouzleni  přesunujeme  na  Trafalgar-
ské  náměstí,  do Národní  galerie, míjíme Katedrálu  sv.  Pavla.  Při  ná-
vštěvě  Londýna  samozřejmě  nesmíme  zapomenout  navštívit  Tower 
Bridge.  Při  cestě  na  něj  potkáme  Shakespearovo  divadlo.  Rozchod 
vedle Tower Bridge  slouží  k  tomu, abychom si nakoupili  zásoby  jíd-
la na cestu. Kolem čtvrté hodiny už  jedeme  lodí  zpět na Greenwich  
a stejnou cestou jako první den se vracíme do autobusu. 
Přijedeme do Doveru, přeplujeme La Manche a už se mění vše zase 
k  normálu… Na  hodinkách  o  hodinu  více,  řidiči  sedí  na  levé  straně, 
ovšem auta a autobusy i my jedeme na pravé. Mluvíme se všemi česky 
a neplatíme anglickými librami… 

Natálie Finsterlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

        Jevíčští žáci v anglických lavicích
Jaké  je  to učit  se  v  zahraničí? My,  žáci  Základní  školy  Jevíčko,  už  to 
víme! Navštěvovali jsme školu v anglickém Worthingu. Naše cesta “do 
školy“ odstartovala 26.  října a trvala celých 25 hodin. Cestovali  jsme 
přes  naši  krásnou  republiku,  Německo,  Nizozemsko,  Belgii,  Francii  
a dále trajektem do Doveru. 
První den v Anglii jsme strávili v hlavním městě. Vyrazili jsme na nul-
tý poledník Greenwich, projeli  se nadzemkou  i metrem na  zastávku 
Westminster, kde jsme při východu spatřili Houses of Parliament. Dále 
jsme přešli do Greenparku a šli se podívat na sídlo královny – Bucking-
ham Palace. Potom nás průvodce Vašek dovedl k Národnímu muzeu. 
Po celodenní procházce metropolí nás nabrali řidiči a my pokračovali 
do cíle. Po příjezdu nás vyzvedly naše nové rodiny a jeli jsme domů. 
Protože  za  tyhle  dva  dny  nebyl  náš  spánek  příliš  kvalitní,  prohodi-
li  jsme  s  novými  rodiči  pouze  pár  slov  a  ulehli  do postelí.  Ale  ráno 
už nás budily budíky a my museli vstávat. Po snídani  jsme se vydali 
do školy. Tam jsme byli rozdělení do tří skupin podle úrovně znalostí. 
První hodina začala v devět hodin a  trvala do půl  jedenácté. Násle-
dovala půlhodinová pauza na oběd a po ní vyučování probíhalo ještě 
do 11.45. Po prvním dnu ve  škole  jsme  jeli do Brightonu.  Tam  jsme 
navštívili Royal Pavilion (bývalé královské sídlo) a Sea life centre (pod-
mořské akvárium). Po výletu jsme se vraceli zpět do našeho Worthin-
gu za našimi rodinami. Druhý den jsme ráno opět vstali, nasnídali se  
a vyrazili za touhou naučit se něco nového. Škola od devíti hodin do 
tři čtvrtě na dvanáct a kam na výlet dnes? Do přístavního města Ports-
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Cantilo na festivalu Vocalia Tábor
V sobotu 7. listopadu nastal den, na který se „cantiláci“ již dlouho těšili 
a připravovali. Ráno jsme nasedli do autobusu a vyrazili směr Tábor. 
Dostali jsme totiž pozvání od spřáteleného pěveckého sboru Domino, 
abychom vystoupili na 3.  ročníku malého sborového  festiválku, kte-
rý  organizují.  Po  příjezdu  do  Tábora  jsme  se  ubytovali  na  internátě  
a vyrazili do ulic. Během krátké doby volna jsme stihli poobědvat, vy-
fotografovat se na náměstí před sochou Jana Žižky, navštívit Muzeum 
marcipánu a čokolády, posedět nad šálkem výborné kávy či čokolády 
v Café Budík, prohlédnout si historické centrum města a projít se po 
nábřeží. 
Po  náležitých  přípravách  jsme  se  odpoledne  přemístili  do  prostor 
krásné novorenesanční budovy Střelnice, kde proběhlo přivítání s or-
ganizátory,  seznámení  s  ostatními  účinkujícími  sbory,  rozezpívání  
a zvukové zkoušky. V 19 hodin moderátor zahájil začátek akce. Kro-
mě Cantila vystoupil také pořádající sbor Domino Tábor a dva menší 

sbory – His Master´s Voice 
Band z Tábora a Appendix 
z Litoměřic. Zazněly sklad-
by  převážně  populárního 
charakteru, každý sbor byl 
něčím zajímavý a originál-
ní.  Cantilo  si  připravilo  to 
nejlepší ze svého reperto-
áru, např. skladby Beatles, 
muzikálovou  Hello  Dolly, 

Basket Jevíčko
Dne 4. listopadu 2015 v 16.30 hod odehrála naše děvčata z basketbalového oddílu Jevíčko první přátel-
ské utkání ve Velkých Opatovicích. Holky podaly výborný výkon a nechaly na hřišti téměř všechny síly. 
Trenéři si potvrdili, že jdeme správnou cestou a prohra 22 : 40 proti opatovickým klukům je pro nás sluš-
ný výsledek. V listopadu plánujeme přátelské utkání kluků na vojenském gymnáziu v Moravské Třebové 
a oddílový turnaj na ZŠ Jevíčko. Chtěl bych tímto poděkovat všem trenérům, kteří se věnují dětem ve 
svém volném čase a s patřičným elánem. 
Skupina A: František Kedroutek, Jiří Sixta, Jan Zemánek   Skupina B: Zdeněk Bombera, Ondřej Štěpánek
Skupina C: Jitka Jelínková Skupina D: Radek Vymětal

Za basket Jevíčko Radek Vymětal

Příležitost dělá zloděje
...těmito  slovy  se  semnou  rozloučil  pprap.Bc  Michal  Fučík,  policista 
ze služebny v Moravské Třebové. Ale vraťme se na začátek příběhu,  
o který se s vámi chci podělit. 
Je  všední  srpnový  den,  den  jako  každý  jiný,  možná  jen  větší  shon  
z důvodu blížící se pouti. Na pracovišti je se mnou od ranních hodin 
Nikola a společně se prokousáváme přípravami na neděli. Do Turistic-
kého  informačního  centra  přichází  turista.  Pohodlné oblečení,  spor-
tovní batůžek,  sešit plný  razítek  a  spěchá na autobus, protože dnes 
není Jevíčko jeho posledním turistickým cílem. Loučíme se a odjíždí. Po 
chvilce přichází mladý pár s žádostí o informace na autobusový spoj. 
Venku je krásně a jsme pohodově naladěny, bohužel jen do chvíle kdy 
zjišťuji, že nemám mobil. A co teď ?! Po prohledání pracoviště, kabel-
ky, všech možných i nemožných odkládacích ploch je to jasné. Mobil 
mi byl ukraden. Volám Jaroslavu Pospíšilovi, je policistou v Moravské 
Třebové. Zrovna má volný den, ale přesto přijíždí a sepisuje se mnou 
potřebné. Prý mají s vyhledáváním odcizených mobilů dobré výsledky. 
No uvidíme, říkám si. 

Je  to  tak, po dvou měsících mi  volá pan Fučík  a oznamuje mi,  že  si 
mohu pro svůj mobil přijet. Uf, to jsem si oddychla, nikomu blízkému 
se  nic  vážného  nestalo,  to  byla  totiž  první  co mě  napadlo,  když  se  
ve sluchátku představuje osoba slovy:“ Tady Policie České republiky,   
u telefonu Michal Fučík.“ Zvědavost mi nedá se nezeptat, jak dotyčná 
osoba mobil získala, nákupem v zastavárně, nebo to byl přímo zloděj? 
Ano, tou osobou je zmíněný turista, dosud netrestaný člověk, který jen 
využil příležitosti a mobil, který ležel volně na pultě si vzal. 
Co tím vším chci vlastně říct? Tři věci.
1. Velmi děkuji policistům pprap. Jaroslavu Pospíšilovi a pprap. Bc. Mi-
chalu Fučíkovi, za jejich pracovní nasazení a vlídný přístup.

2.  Buďte  prosím  všichni  opatrnější  na  svoje  věci,  protože  příležitost 
dělá zloděje.

3. Vážení lapkové, každý mobilní telefon má svůj jedinečný kód, který 
i po vyhození sim karty pomůže s dohledáním odcizeného přístro-
je. Pokud takto odcizený mobil nebude fyzicky nalezen, je na dálku 
znehodnocen a vy si z něho opravdu nezavoláte.

Dagmar Schneiderová

Ježkova  Davida  a  Goliáše,  spirituál  Swanny  River  či  jazzovou  Sum-
mertime se  sólem Evy Kouřilové. Součástí  festivalu byla  také  soutěž  
o vtipnou festivalovou znělku, kterou si každý sbor předem připravil  
a předvedl v rámci svého vystoupení. Zde jsme „zabodovali“ a získali 
diplom  za  1. místo,  protože  potlesk  diváků  označil  naši  znělku  jako 
nejlepší. Na závěr programu se všechny sbory sešly na pódiu, aby spo-
lečně  zazpívaly dvě poslední  skladby. Po malém občerstvení  všichni 
účinkující zakončili příjemný večer v místním Recykle music baru - jak 
jinak než zpěvem, hudbou a tancem.
V  neděli  dopoledne  jsme  naložili  věci  do  autobusu  a  vyrazili  pěšky 
do zážitkového skanzenu husitství Housova mlýna. Po obědě ve stře-
dověké krčmě nás čekala prohlídka filmové zbrojnice s více než třemi 
tisíci exponátů, které hrály ve známých českých i zahraničních filmech, 
a kde je možné vystavené exponáty také fotografovat a vyzkoušet si – 
no řekněte, kdo by odolal nasadit si na hlavu přilbu, kterou měl před 
vámi na sobě Brad Pitt? Housův mlýn také disponuje půjčovnou (ne-
jen) historických  kostýmů a  rekvizit,  jejíž  fundus předčí  i  Barrandov. 
Zde jsme se vyřádili jako malé děti a vyzkoušeli si nejrůznější převleky. 
V odpoledních hodinách, plní zážitků a patřičně unavení, jsme vyrazili 
k domovu. 
Pěvecký sbor Domino z Tábora jsme na oplátku pozvali na naši sbo-
rovou přehlídku Okolo Jevíčka, která se uskuteční v sobotu 2. 4. 2016.
A kde si můžete v dohledné době náš sbor poslechnout? Cantilo sr-
dečně  zve  všechny  své  příznivce  na  neděli  20.  12.  2015  v  15.00  do 
Brodku u Konice a za týden nato, 27. 12. 2015, do kostela v Úsobrně.

 Mgr. Darina Gnipová
                                                                                                  

AVZO Jevíčko – Palackého nám. 15 nabízí pro využití vol-
ného času dětí a mládeže činnost v kroužcích:

AMK – motoristický: (Langer, Geriš) – úterý od 15:00 h
• v letním období jízdy na minibiku
• v zimním období cvičení v posilovně
• hraní stolního tenisu
• šipky
• stolní fotbal

Střelecký klub: (Vladimír Staněk) – úterý od 16:30 h
• v letním období střelba ze vzduchovky na terč
  • ministřelnici v přírodě
  • v zimním období střelba v budově
  • cvičení v posilovně

Modelářský klub: (Lukáš Wallert) – pátek od 16:00 h
• v dílně klubu – stavění různých modelů letadel, lodí apod.
• různé klubové soutěže po celý rok

Radistický klub: (Zdeněk Ambroz) – úterý od 17:30 h
• různá spojení radiostanicemi
• práce na internetu
• ozvučování různých vlastních i cizích akcí

Děti ve věku 8-9 let se mohou hlásit u jednotlivých cvičitelů.

Roční členský příspěvek pro mládež je 50,-, pro dospělé je 80,-

Uvítáme přihlášky nejlépe do 23. 12. 2015.
Pro opozdilce je však možné se přihlásit i v průběhu r. 2016.

František Langer, AVZO Jevíčko

Jak využít volný čas mládeže?
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Vás zve na vánoční dílnu

VÝROBA ORIGINÁLNÍCH 
VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ

8. 12. 2015
Kde: prostory RC Palouček
V kolik : od 15,30 hodin
Lektorné : 20,- Kč (v ceně materiál)

PŘIJĎTE SI VYROBIT NETRADIČNÍ A ORIGINÁLNÍ PŘÁNÍ.

vážení přátelé, děkujeme Vám za vaši přízeň 
po celý  rok, kdy navštěvujete knihovnu  
a akce, které pro vás připravujeme.
V prosinci to bude dílna pro děti a jejich 
rodiče a prarodiče, kde si mohou vyma-
lovat skleněné baňky a připravit tak ne-
tradiční dáreček svým milým.  
Dílna vypukne v sobotu 12. prosince 
od 9.00 – 10.00 hodin na sále zámeč-
ku. Materiál najdete na místě a pomoc 
zkušené  výtvarnice  Renaty  Štindlové  také.  Skleněné  ozdoby  si 
můžete zakoupit na místě.

Nabízíme  Vám  pozvánky  e-mailem  na  všechny  akce  knihov-
ny,  postačí,  když  svoji  e-mailovou  adresu  pošlete  na  
mk@knihovna-jevicko.cz.  Budete  tak  vědět o  všem,  co pro  vás 
knihovna připravila.

Půjčovní doba koncem roku je upravena a knihovna v tomto roce 
půjčuje  poslední  den  –  ve  středu  23.  prosince  od  8.00  -  11.00  
a 12.30 – 16.00 hodin.
Od  pondělí  28.  prosince  do  31.  prosince  (včetně)  je  knihovna  
uzavřena.
Nový rok zahájíme 4. ledna 2016 pondělním půjčováním, tradič-
ně od 12.30 do 19.00 hodin. Těšíme se na Vás.

Městská knihovna 
v Jevíčku 

         ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, SRPS při ZŠ a ZUŠ Jevíčko
                                                                       si dovolují Vás pozvat na

p á t e k     15.15.15 l e d n a 2 0 1 6      6      6 20:00 hod. h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o 
           Hudba: EPICENTRUM                MALOHANÁCKÁ MUZIKA              

                                Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    prosinec 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

úterý 8.12. v 15 30 hod. tvořivá dílna „VÝROBA VÁNOČNÍCH PŘÁNÍ“

úterý 15.12. v 15 30 hod. VÁNOČNÍ PEČENÍ PRO MALÉ I VELKÉ

úterý 15.12. v 15 30 hod. VÁNOČNÍ POSEZENÍ 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 2.12. Mikuláš

středa 9.12. výměna receptů na cukroví + vánoční přání

středa 16.12. vánoční zvyky

středa 30.12. Silvestr

Město Jevíčko nabízí k prodeji nemovitosti:

Město Jevíčko připravuje k prodeji stavební 
pozemky v lokalitě Vrchlického 

• 16 stavebních pozemků o rozloze 617 až 1020 m2

• předpokládaná doba zahájení výstavby v roce 2016
• cena pozemku byla zastupitelstvem stanovena na 500,-Kč/m2 + DPH  
+  úhrada  přípojek  inženýrských  sítí  (elektřina,  voda,  kanalizace, 
plyn)

• žádosti o koupi pozemku předkládejte na podatelně MěÚ Jevíčko
• na podmínky prodeje pozemků a stavební regulativy schválené za-
stupitelstvem je možné se informovat u Bc. Ondřeje Jelínka, vedou-
cího organizačního odboru MěÚ Jevíčko    

Vedení města Jevíčko

MILÍ OBČANÉ, PŘIJĎTE ZAKOUPIT 
DO TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENT-
RA VÁNOČNÍ DÁREČKY S MOTIVEM VAŠE-
HO MĚSTA JEVÍČKA. NABÍZÍME MIMO JINÉ 

HRNÍČKY, 
ZVONEČKY, MAGNETKY, PROPISKY, SVÍČKY, 
ŠTAMPRLÁTKA, KNIŽNÍ PUBLIKACE V ČELE  

S OBLÍBENÝMI POVÍDKAMI MĚSTA JEVÍČKA 
 „MUŘINOH A KRCHOMILKA“ A DALŠÍ.

 
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

Město Jevíčko nabízí k prodeji pozemky určené k zástavbě:

• Pozemky p. č. 61, p. č. st. 82 a p. č. st. 83, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, ul. Okružní I, Jevíčko

• Pozemek p. č. 183/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
ul. Okružní IV, Jevíčko

- na podmínky prodeje se můžete informovat 
u Bc. Ondřeje Jelínka, MěÚ Jevíčko – tel.: 464 620 524, 

e-mail: jelinek@jevicko.cz

Vedení města Jevíčko

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.
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vás zve na 

v neděli 20. prosince 2015 
 

Velké Opatovice v 9.00 hod. - u kostela 

Jaroměřice v 10.00 hod. - Centrum života a podnikání 

Chornice v 10:45 hod. – u kulturního domu 

Jevíčko ve 13:00 hod. – na náměstí 

Odborné sanatorium Jevíčko ve 13:45 hod.   

Městečko Trnávka ve 14:45 hod. – u kulturního domu 

Vrážné v 15:45 hod. - u kapličky 

RC Palouček
MŠ Jevíčko 
Město Jevíčko

Dne 4. 12. 2015 ve 14:30
Palackého nám. v Jevíčku

 

 

Základní škola Jevíčko a Základní umělecká škola Jevíčko 

vás zvou na 

  

 

 

KDY: 16. prosince 2015 od 17.00 hod. 
KDE: Městské kino v Jevíčku 

 
Těšíme se na vás.  

Milé 
ženy, 

zveme 
Vás na   

MĚSÍČNÍ   DÝCHÁNEK


 regenerace a uvolnění 
 nabití energie 

 meditace a masáže 
 sdílení a sebepoznání 

 
Toto setkání je určeno všem 

ženám, které potřebují nabrat novou energii, očistit se od koloběhu povinností a starostí,  
hledat nové vize a rozvíjet svou tvořivost v životě.  Přijďte se pořádně a 

zhluboka „nadechnout“ v čase adventu! 
Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka  

KDY A KDE: V sobotu 5.prosince 14-18 hod v centru Palouček 

CENA: 220Kč 
S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek 

Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 či na emailové adrese 
martina.kasparkova@seznam.cz 

 
 
 
 

 

vás zve na 

v neděli 20. prosince 2015 
 

Velké Opatovice v 9.00 hod. - u kostela 

Jaroměřice v 10.00 hod. - Centrum života a podnikání 

Chornice v 10:45 hod. – u kulturního domu 

Jevíčko ve 13:00 hod. – na náměstí 

Odborné sanatorium Jevíčko ve 13:45 hod.   

Městečko Trnávka ve 14:45 hod. – u kulturního domu 

Vrážné v 15:45 hod. - u kapličky 

 Toto setkání je určeno všem ženám, které potřebují nabrat 
novou energii, očistit se od koloběhu povinností a starostí,  

hledat nové vize a rozvíjet svou tvořivost v životě.  Přijďte se 
pořádně a zhluboka „nadechnout“ v čase adventu!

Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková,  
klinická psycholožka 

KDY A KDE: V sobotu 5. prosince 14-18 hod. v centru Palouček
CENA: 220 Kč

S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek
Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 

či na emailové adrese martina.kasparkova@seznam.cz

Milé 
ženy, 

zveme 
Vás na   

MĚSÍČNÍ   DÝCHÁNEK


 regenerace a uvolnění 
 nabití energie 

 meditace a masáže 
 sdílení a sebepoznání 

 
Toto setkání je určeno všem 

ženám, které potřebují nabrat novou energii, očistit se od koloběhu povinností a starostí,  
hledat nové vize a rozvíjet svou tvořivost v životě.  Přijďte se pořádně a 

zhluboka „nadechnout“ v čase adventu! 
Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka  

KDY A KDE: V sobotu 5.prosince 14-18 hod v centru Palouček 

CENA: 220Kč 
S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek 

Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 či na emailové adrese 
martina.kasparkova@seznam.cz 

 
 
 
 

Milé ženy, 
zveme Vás na

  
MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK
 

 ˜ regenerace a uvolnění
˜ nabití energie
˜ meditace a masáže
˜ sdílení a sebepoznání
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Vážení spoluobčané, 
přijměte srdečné pozvání k tradičnímu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

se starostou, místostarostou 
a zastupiteli Města Jevíčka. 

 

Dne 31. 12. 2015 od 17:00 hodin  
 

na Palackého náměstí před budovou Městského úřadu. 
 

 
 

Vážení spoluobčané,Vážení spoluobčané, VÝTVARNÁ

DÍLNA

4. 12. 2015 v 15 hodin
proběhne v prostorách Gymnázia Jevíčko

ve výtvarném ateliéru Zuš Jevíčko učebna č. 19 

Pro všechny přihlášené děti bude připravena 
látková taška k potištění, nebo pomalování 

textilními barvami.

Náklady na nákup materiálu jsou hrazeny ze 
vstupného a prodeje z výstavy o J. Kajnarovi, která 
proběhla v září v rámci Dnů evropského dědictví.

Dílna je pro děti zdarma!
Přijít mohou všichni, kdo se včas přihlásí. 

Kapacita je omezena!

Zájemci se mohou přihlašovat sms 
zprávou se jménem na tel: 608438338 

Na všechny se těší Renata Štindlová

 

MĚSTO JEVÍČKO A RC PALOUČEK 

VÁS ZVOU NA 

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL 

 
KDE: SÁL HOTELU MORAVA 

KDY: 6. 12. 2015 

V KOLIK:  OD 15.00 

Program:  - tanečky – žáci ZUŠ 

- VYSTOUPENÍ  ŠAŠEK VIKY 
- Příchod MIKULÁŠE, nadílka pro děti 

 

 - "Schola Jevíčko" 
                                              - sólisté a hosté 

 
--- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ --- 

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE HUDBY NA

ADVENTNÍ KONCERT
UČITELŮ A HOSTŮ ZUŠ JEVÍČKO

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
13. PROSINCE 2015

V 15 HODIN
JEVÍČSKÝ KOSTEL

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

V programu vystoupí:
- „Schola Jevíčko“

- sólisté a hosté

--- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ ---
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Pečujete o Vašeho blízkého a nemáte možnost a čas vyřídit běžné 
denní povinnosti nebo si odpočinout?

Postaráme se po tuto dobu o Vašeho blízkého v našem domě  
Pečovatelské služby v Jevíčku.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA JEVÍČKA ZAVÁDÍ

NOVOU SLUŽBU „DENNÍ STACIONÁŘ“
POSKYTOVANÉ DENNÍ SLUŽBY:

Pro koho? Osoby, které mají sníženou soběstačnost  
a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Kde? Pečovatelská služba, Kobližná 125, Jevíčko 
Kdy? od 8:00 do 14:30 hodin

Kontakt na nás: 734 536 223, 461 326 518
e-mail: psjevicko@seznam.cz

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  

PŘEHLED AKCÍ JEVÍČKO PROSINEC 2015
4. 12. 14:30 VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ 
  S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI, PAL. NÁM.
5. 12. 9:00 MIKULÁŠSKÝ FOTBALOVÝ  
  TURNAJ, HALA TJ
6. 12. 15:00 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL,  
  HOTEL MORAVA
12. 12. 9:00 FOTBALOVÝ TURNAJ  
  HAVANA CLUB, HALA TJ
13. 12. 15:00 KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ,  
  KOSTEL NPM JEVÍČKO
14. 12. 16:30 ZASTUPITELSTVO MĚSTA, 
  SÁL ZÁMEČKU
16. 12. 17:00 PŘEDVÁNOČNÍ LADĚNÍ,  
  KINO ASTRA, ZŠ + ZUŠ
18. 12. 8:00 VÁNOČNÍ JARMARK 
  PALACKÉHO NÁM.
19. 12 10:00 VÁNOČNÍ TURNAJ V PINGPONGU,  
  HALA TJ
20. 12. 13:00 KOLEDOVÁNÍ S DECHOVÝM  
  ORCHESTREM, PALACKÉHO NÁM.
22. 12. 16:00 ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
  SÁL ZÁMEČKU, ZUŠ
22. 12. 17:30 ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
  SÁL ZÁMEČKU, ZUŠ
23. 12. 16:00 PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA, U KAŠNY
24. 12. 22:15 KOLEDY Z MĚSTSKÉ VĚŽE
24. 12. 23:00 VIGILNÍ MŠE SVATÁ - PŮLNOČNÍ,  
  KOSTEL NPM
27. 12. 9:00 ŠTĚPÁNSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ,  
  HALA TJ
29. 12. 9:00 POVÁNOČNÍ TURNAJ V BADMINTONU,  
  HALA TJ
31. 12. 17:00 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK S OHŇOSTROJEM,   
  PALACKÉHO NÁM.
1.1. 13:00 NOVOROČNÍ ŽLÍBECKÉ KOUPÁNÍ,  
  SRAZ V HALE TJ 

Péče o vlastní osobu 
podávání stravy, dohled nad léky, 

osobní hygiena, svlékání,  
oblékání, různé pochůzky…

Vzdělávací programy 
besedy, četba literatury,  

předčítání, společenské hry

Výtvarná činnost 
pletení, háčkování, vyšívání

Zajistíme převoz seniora  
do našeho střediska i odvoz do 

jeho bydliště.
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Shrnutí hasičské soutěžní sezóny 
Vážení  spoluobčané,  čtenáři  Jevíčského  zpravoda-
je, dovolte mi přednést Vám celkové shrnutí letošní 
hasičské soutěžní sezóny a to ve všech kategoriích. 
Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko má celkem sedm 
stálých soutěžních družstev ve všech kategoriích: 1x 
mladší žáci  (4 – 11  let), 2x starší žáci  (12 – 15  let), 2x dorostenci  (13 
– 18  let), 1x ženy a 1x muži. Dále nás reprezentují  jednotliví členové 
v  kategoriích  jednotlivců. V  letošní  sezóně  jsme  se  zúčastnili  cca 50 
závodů  s  různými  výsledky.  Reprezentace  je  v  tomto hojném počtu 
náročná na přípravu, dopravu a finance, dovolte mi tímto pár poděko-
vání. Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Jevíčko za poskytnutá 
vozidla, dále za poskytnutí  vozidel firmě  Instalatérství Bidmon s.r.o., 
velké poděkování patří Josefu Kozelkovi za domluvu autobusu a bez-
platné odjetí cest s našimi sportovci. Obrovské poděkování patří všem 
vedoucím a trenérům SDH Jevíčko, kteří věnují svůj volný čas a dále je 
třeba poděkovat jejich partnerkám a partnerům.
Níže jsou vypsány všechny závody, kterých se naši hasiči zúčastnili. 

Starší žáci SDH Jevíčko vyhráli okresní kolo hry „PLAMEN“ v Jaromě-
řicích a postoupili do krajského kola,  které  se konalo 5.  - 6. 6. 2015 
v Litomyšli, kde se naši reprezentanti umístili na 2. místě a jen těsně jim 
utekla účast na Mistrovství ČR.
Dále  nás  reprezentovali  jednotlivci  v  disciplíně  60  m  s  překážkami. 
Největšího úspěchu dosáhl Martin Hrubý, který se stal přeborníkem 
Pardubického kraje v této disciplíně. Dále jsme obsadili šest z prvních 
deseti míst na soutěžích v Jevíčku a Poličce.

SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Dorost
Družstvo  dorostenců  se  v  letošním  roce  zúčastnilo  okresního  kola, 
které vyhrálo a postoupilo do krajského kola, kde obsadilo 4. místo. 

Králem honu se stal Vojta Šimeček z Moravské Třebové na koni Jupiter 
a cenu za nejlépe nazdobeného koně převzala Katka Šiková z Brna.
Krásný podzim u nás na Lípě nekončí a už teď se těšíme na poslední 
listopadový víkend, kdy se opět koná soustředění s výcvikem pro děti. 
Zveme všechny,  kdo mají  rádi přírodu a  koně, přijďte  se podívat na 
Osadu  Lípa.  Návštěvu  doporučujeme  dohodnout  předem.  E-mail  je 
jkosadalipa@email.cz. Rádi vás u nás uvítáme.

V.K.

Hubertova jízda na Osadě Lípa 2015
Ve dnech 29. října až 1. listopadu t.r. se konalo na Osa-
dě  Lípa  podzimní  soustředění  pro  děti  s  jezdeckým 
výcvikem. Děti měly možnost užít si čtyři dny v krásné 
přírodě u koní a mimo jiné se zúčastnit v sobotu Hu-
bertovy jízdy.
Co je to Hubertova jízda? Hubertova jízda se koná na 

konci jezdecké sezony a uzavírá tak aktivní pracovní rok všech jezdců. 
Svůj název dostala na počest patrona sv. Huberta, který žil ve Francii v 
sedmém století. Sv. Hubert se stal díky zjevení jelena se zlatým křížem 
ochráncem nejen všech lovců, střelců atd., ale i loveckých psů.
V sobotu  ráno všechny děti  začaly zdobit koně a vůz na Hubertovu 
jízdu.  Jejich  práci  vždy  vyhodnotí  komise,  která  vybere  nejlépe  na-
zdobeného koně. V 10 hodin byla zahájena Hubertova jízda loveckou 
znělkou na  lesní  roh. Pak už se ekipa  jezdců a vozu vydala na cestu 
lesem „honit  lišku“. Po příjemně prožitém slunečném dni vyvrcholila 
jízda dostihem jezdců a „ulovením“ lišky.

Shrnutí hasičské soutěžní sezóny 
Vážení spoluobčané, čtenáři Jevíčského zpravodaje, dovolte mi přednést Vám celkové shrnutí letošní hasičské 

soutěžní sezóny a to ve všech kategoriích. Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko má celkem sedm stálých soutěžních družstev  
ve všech kategoriích: 1x mladší žáci (4 – 11 let), 2x starší žáci (12 – 15 let), 2x dorostenci (13 – 18 let), 1x ženy a 1x muži.  
Dále  nás  reprezentují  jednotliví  členové  v kategoriích  jednotlivců.  V letošní  sezóně  jsme se  zúčastnili  cca  50  závodů 
s různými výsledky. Reprezentace je v tomto hojném počtu náročná na přípravu, dopravu a finance, dovolte mi tímto pár 
poděkování. Chtěl bych touto cestou poděkovat městu Jevíčko za poskytnutá vozidla, dále za poskytnutí vozidel firmě  
Instalatérství Bidmon s.r.o., velké poděkování patří Josefu Kozelkovi za domluvu autobusu a bezplatné odjetí cest s našimi 
sportovci. Obrovské poděkování patří všem vedoucím a trenérům SDH Jevíčko, kteří věnují svůj volný čas a dále je třeba  
poděkovat jejich partnerkám a partnerům.
Níže jsou vypsány všechny závody, kterých se naši hasiči zúčastnili.

SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Ženy
Datum Místo konání Umístění Datum Místo konání Umístění
9. 5. Široký Důl 10. místo 16. 8. Kamenec 8. místo
6. 6. Telecí 2. místo 22. 8. Desná 5. místo
20. 6. Lubná 4. místo 12. 9. Jevíčko 5. místo
4. 7. Hartmanice 4. místo 19. 9. Perálec 1. místo
11. 7. Nedvězí 5. místo 27. 9. Sádek 3. místo
8. 8. Oldříš 2. místo 3. 10. Mladějov 1. místo

Ženy SDH Jevíčko se v okresní lize Svitavska v požárních útocích celkově umístily na krásném druhém místě.

SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Muži
Datum Místo konání Umístění Datum Místo konání Umístění
9. 5. Široký Důl 23. místo 16. 8. Kamenec 6. místo
6. 6. Telecí 18. místo 22. 8. Desná 3. místo
7. 6. Bořitov 9. místo 12. 9. Jevíčko 18. místo
20. 6. Lubná 2. místo 19. 9. Perálec 7. místo
4. 7. Hartmanice 7. místo 27. 9. Sádek 26. místo
11. 7. Nedvězí 4. místo 3. 10. Mladějov 3. místo
8. 8. Oldříš 10. místo 24. 10. Široký Důl 73. místo

Muži SDH Jevíčko se v okresní lize Svitavska v požárních útocích celkově umístili na devátém místě.

SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Žáci
Datum Místo konání Umístění mladší žáci Datum Místo konání Umístění mladší žáci

Umístění starší žáci Umístění starší žáci
2. 5. Pomezí 14. místo 27. 6 Polička 25. místo

2. a 5. místo 1. a 12. místo
8. 5. Velké Opatovice 7. místo 27. 9. Kamenec 17. místo

3. místo 7. a 9. místo
16. 5 Jevíčko 11. místo 5. 9. Sádek 15. místo

2. a 3. místo 1. a 6. místo
29. - 30. 
5.

Jaroměřice 14. místo 3. 10. Mladějov 16. místo
1. místo 3. a 5. místo

Starší žáci SDH Jevíčko vyhráli okresní kolo hry „PLAMEN“ v Jaroměřicích a postoupili do krajského kola, které se konalo 5. 
- 6. 6. 2015 v Litomyšli, kde se naši reprezentanti umístili na 2. místě a jen těsně jim utekla účast na Mistrovství ČR.
Dále nás reprezentovali jednotlivci v disciplíně 60 m s překážkami. Největšího úspěchu dosáhl Martin Hrubý, který se stal 
přeborníkem Pardubického kraje v této disciplíně. Dále jsme obsadili šest z prvních deseti míst na soutěžích v Jevíčku 
a Poličce.

SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Dorost

Družstvo dorostenců se v letošním roce zúčastnilo okresního kola, které vyhrálo a postoupilo do krajského kola, kde 
obsadilo 4. místo. Dále se účastnilo závodu v Jevíčku, kde tuto soutěž vyhrálo. 

Dále se účastnilo závodu v Jevíčku, kde tuto soutěž vyhrálo. 
SDH JEVÍČKO – ZÁVODY 2015 – Dorost - jednotlivci
Česky pohár  Rebel  2015   100 metrů s překážkami                                                                      
Dvořák David    -  3. 5. Praha 2. místo časem 17:19                                                                                                     
          - 17. 5. Olomouc 4. místo časem 17:39
          - 15. 8. Kamenec 7. místo časem 17:42                                                                       
          Celkové umístění v Českém poháru 10. místo

Aleš Přikryl ml.   - 17. 5. Olomouc 16. místo časem 20:52
          - 15. 8. Kamenec 26. místo časem 19:51
          Celkové umístění v Českém poháru 44. místo  

Ladislav Vašek   - 17. 5. Olomouc 15. místo časem 20:09
          - 15. 8. Kamenec 37. místo časem 22:54
          Celkové umístěni v Českém poháru 41. místo
Matěj Müller     - 15. 8. Kamenec 39. místo časem 23:07. 
          Celkové umístění v ČP 70. místo.
Josef Pocklan    - 15. 8. Kamenec 14. místo časem 22:88.  
          Celkové umístění v ČP 36. místo.
Tomáš Konečný  - 15. 8. Kamenec 7. místo časem 20:62.  
          Celkové umístění v ČP 22. místo.
Simona Konečná   - 15. 8. Kamenec 23. místo časem 23.55.  
          Celkové umístění v ČP 47. místo                          

X-flame pohár 2015 
David Dvořák  - 8. 5. Provodovice 3. místo časem 17:09
2. - 9. srpna účast na MS v Bělorusku „Grodno“, kde se stal mistrem 
světa s družstvem reprezentace ČR.

Děkuji  všem našim závodníkům za výbornou sportovní  reprezentaci  
a příkladné chování na všech soutěžích.

Jan Bidmon, Starosta SDH Jevíčko

Sb
or

 dobrovolných hasičů Jevíčko
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Obec Biskupice

Celostátní Soutěž Vesnice roku 2015 
– oranžová stuha 

přinášíme foto ze  Senátu ČR, kde jsme se zúčastnili slavnostního vyhlašování výsledků celo-
státní soutěže Vesnice roku 2015.

Pozvánka pod vánoční stromek
Srdečně  zveme  všechny  občany  dne 23. 12. 2015 od 13:00 
hod.  k  obecnímu  úřadu  na  zpívání  pod  vánočním  stromkem 
s dechovou kapelou Malohanačka z Velkých Opatovic. 

Pozvání  na  silvestrovský 
miniohňostroj

Srdečně  zveme  všechny  občany dne 31. 12. 2015 od 18:00 
hod. k obecnímu úřadu na silvestrovský miniohňostroj. 

Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spoko-
jené prožití vánočních svátků a v novém roce 2016  hodně 
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek,  starosta obce

ZIMNÍ ÚDRŽBA 
V OBCI

V souvislosti  se  zabezpečením zimní údržby 
veřejných  prostranstvích  v  obci  v  průběhu 
zimy 2015 – 2016 žádáme občany, aby věno-
vali  zvýšenou pozornost  způsobu parkování 
vozidel na veřejných prostranstvích. Jedná se 
zejména  o  neomezování  průjezdu mechani-
zací s radlicí, která zajišťují odstranění sněhu 
plužením z veřejných prostranství (především 
komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz ko-
munálního  odpadu.  Případné  dotazy  nebo 
připomínky pro zimní údržbu komunikací za-
nechávejte v kanceláři OÚ.

SOUČASNĚ  DĚKUJI  VŠEM  MAJITELŮM  NE-
MOVITOSTÍ,  KTEŘÍ  VLASTNÍMI  SILAMI  
A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID CHODNÍKŮ 
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.

Dalibor Šebek,  starosta obce

Přejeme co nejpříjemnější poslední chvilky roku 2015 a co nejšťastnější vstup 
do roku 2016. Ať Vám tento rok přinese jen a jen to nejlepší - hodně štěstí, 
zdraví, lásky a mnoho pracovních a soukromých úspěchů. A kdo to přeje? 
No přece parta lidiček, co se starají o Vaši zábavu a prožití hezkých chvi-
lek - Honzírková Romana st., Honzírková Romana ml., Macková Jana, Parolková 
Radka, Pospíšilová Alena, Sečová Kamila, Seidlová Dana, Slouka Daniel, Živný Jiří  
a Neuerová Helena.

Proto jsou svátky tak vzácně nevšední, že v dlouhé řadě dnů ční mezi všemi... .  
A protože osud jde krokem pro každého z nás neviditelným, přeji Vám, aby  
i v následujícím roce 2016 byl Vám osud příznivě nakloněn a jen štěstí šlo 
Vám v patách.... 
     Helena Neuerová - knihovnice

UPOZORNĚNÍ!!!
Na  základě  sdělení  pracovníků  Hanácké 
zemědělské  společnosti  Jevíčko a.s.,  kteří 
zajišťují  likvidaci  bioodpadu  ukládaného 
na  sběrné  místo  u  čističky,  UPOZORŇU-
JEME  občany,  že  do  bioodpadu  nepat-
ří  stavební  suť  a  jiné  komunální  odpady, 
které  se  v  bioodpadu  vyskytly.  Tyto  pří-
měsi  v  bioodpadu  znemožňují  jeho  vyu-
žití.  Jestliže  se  zde bude  tento nevhodný 
odpad  nadále  vyskytovat,  nebude  HZS 
odpad odebírat a bude obec nucena od-
pad odvézt na skládku, což bude stát nás 
všechny nemalé finanční prostředky.
Děkujeme za pochopení

Dalibor Šebek,  starosta obce
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Pořád se něco děje
Po delší době zase píšeme zprávy o naší školce. Ve školce máme zase  i  letos plný stav dětí 
- tedy 28, z nichž se jenom 4 připravují na zápis do základních škol. Chlapců máme 15 a přes-
polních dětí k nám jezdí 8. Od září s námi pracuje také další paní učitelka. Během měsíce září 
a října jsme se navzájem seznamovali a často jsme navštěvovali venkovní místa v Biskupicích, 
jako je např. hřiště na Střelnici, místní hřbitov, kravín,.. Často a rádi chodíme do lesa nebo ke 
koním. Také jsme se zapojili s obrázky rybiček do soutěže, vítali jsme komisi při soutěži Vesnice 
roku apod. Dále jsme zavítali do Městečka Trnávky, kde slavil narozeniny Večerníček. Pro děti 
zde byly nachystané  různé aktivity a paní knihovnice nám dokonce přečetla pohádku. Také 
jsme  si  jeli  zacvičit na nové  sportovní hřiště u Základní  školy  v  Jevíčku. Když  jsme všechny 
cvičební stroje vyzkoušeli, zakončili  jsme náš výlet plný pohybu sladkou tečkou - výborným 

zákuskem v cukrárně. Až budete číst tento člá-
nek, budeme mít za sebou i několik divadelních 
představení  v  prostorách  školky,  vystoupení  
s básničkami při rozsvěcování vánočního stro-
mu  na  návsi  obce,  pedagogickou  praxi  stu-
dentky pedagogické fakulty, keramickou dílnu 
nebo Mikulášskou návštěvu ve třídě. Začneme 
také  připravovat  vánoční  besídku  pro  rodiče, 
vyzdobíme si školku a budeme se těšit.....
Přejeme Vám klidný adventní čas. 

Učitelka Alena Koutná 

„Stezka odvahy“ 
- jak probíhala?

V sobotu večer 17. října 2015 se uskutečnil již 
10. ročník „Stezky odvahy“. Všichni nebojsové 
se  sešli  před  obecním úřadem,  odtud  přešli 
na  konec  vesnice.  Zde  si  mohli  „odvážlivci“ 
dát teplý čaj  i něco ostřejšího na kuráž před 
strašidelnou cestou. Tajemná cesta vedla hlu-
bokým tmavým krásným biskupickým lesem. 
Během cesty, která byla lemována rozžatými 
svíčkami, se na odvážlivce v lese těšili hejkalo-
vé, bludičky, víly, skřítci i ohnivý mužík. Letos 
jako jediný z kluků trasu prošel úplně sám Ro-
sťa Parolek ml. a z holek se cestu sama projít 
nebála Anička Neuerová. Na konci strašidelné 
stezky se všichni účastníci podepsali na kou-
zelný papír s netopýrem. Cílem stezky odvahy 
byla hospoda „Na Střelnici“, kde byl připraven 
teplý čaj a bohaté občerstvení. 
Letos  se  stezky  zúčastnilo  asi  130  nebojsů, 
trasu hlídalo 20 „strašlivých strašidel“ - všem 
děkujeme.

Helena Neuerová

 !!! UPOZORNĚNÍ FIRMY SITA CZ !!!

Žádáme občany, aby nedávali do 
svozových nádob teplý, horký nebo 
žhavý popel. DÁLE DO NÁDOB NE-
PATŘÍ BIOODPAD, STAVEBNÍ SUŤ  
A APOD.
Pracovníci  provádějící  svoz  nádob  s  odpa-
dy mají za úkol před jejich výsypem zkontro-
lovat obsah nádob. Nádoby obsahující teplý, 
horký nebo žhavý popel nebudou z bezpeč-
nostních důvodů a zamezení požáru do svo-
zového vozidla vysypány a budou ponechány 
na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.         
                    SITA CZ a.s.
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POZVÁNKA
Základní škola a mateřská škola Chornice Vás zve 

v úterý 15. 12. 2015 v 17:00 hodin 
do sálu kulturního domu v Chornicích na

VÁNOČNÍ BESÍDKU
Zimní a vánoční hraní, zpívání a recitování Vás jistě 

příjemně naladí a drobné vánoční výrobky dětí potěší.

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci prosinci:
 Marie Kirchnerová
 Anděla Parutschková 
 Jaroslav Kovář 
 Libor Stejskal
 Karel Kopka
 Rudolf Pindl
 Jan Bílek
 Dušan Vachutka

Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Nela Toulová
Blahopřejeme 
a přejeme hodně zdraví
 a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Exkurze do Skláren Moravia 
a na Skládku Březinka

Předprázdninové podzimní dny jsme si zpestřili výletem do Úsobrna, kde jsme navštívili tra-
dičního výrobce originálního skla Sklárny Moravia a.s. Sklo je odtud na zakázku vyváženo do 
celého světa. Pro nás bylo velmi zajímavé pozorovat celý proces výroby skla od přípravy skelné 
směsi, přes roztavení, čeření, až po ochlazení skla. Navštívili jsme také expozici spousty zajíma-
vých výrobků z této nepostradatelné suroviny.
Poté  jsme  se přesunuli  na  Skládku Březinka u obce Slatina.  Skládka  využívá prostor  vzniklý 
těžbou žáruvzdorného jílovce, který je základní surovinou pro výrobu žáromateriálů a šamotu 
v  nedalekých Velkých Opatovicích. Odborný  výklad  jsme  dostali  o  čistírně  výluhových  vod,  
o  jednotce na výrobu elektrické energie  spalováním skládkového plynu a o  sušičce  jílu,  vy-
užívající  zbytkové  teplo.  Bylo 
velice  zajímavé  vidět  vše  na 
vlastní  oči.  Pobavila  nás  řada 
historek,    např.  o  hledání  hr-
níčku  vyhozeného manželem, 
kde  bylo  uloženo  manželkou 
20000  Kč  nebo  o  zoufalých 
lidech, hledajících zvonící mo-
bilní  telefon  mezi  uskladně-
ným odpadem.
Exkurze byla zajímavá a nauč-
ná a rádi si ji zase někdy zopa-
kujeme.

Mgr. Ivana Korcová

Vítání občánků
V neděli 8. listopadu  jsme slavnostně přiví-
tali, šest nových občánků do života naší obce 
(viz. foto). Touto cestou ještě jednou přejeme 
jejich rodičům i dalším jejich blízkým, hodně 
radostných společně prožitých chvil na cestě 
jejich životem.

IV. PŘEDVÁNOČNÍ  ROCKOVÁNÍ
Kdy: sobota 19. 12. 2015   
Kde: kulturní dům CHORNICE      
Začátek: 20.00 hod.

Vstupné: 90,- Kč        Bohaté občerstvení, točené pivo…

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám touto cestou 

klidné a radostné 
prožití 

nadcházejících 
svátků. 

                       

Obecní úřad Chornice

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám touto cestou 

klidné a radostné 
prožití 

nadcházejících 
svátků. 

                       

Obecní úřad Chornice

Silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané,

zveme Vás na tradiční společnou oslavu konce roku. 
Akce se uskuteční 31. 12. 2015 v 19:00 hodin 
před hasičskou zbrojnicí, kde bude připraveno také malé 

hřejivé občerstvení pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás
Sbor dobrovolných hasičů Chornice
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ADVENTNÍ KONCERT  
V CHORNICÍCH

Své umění nám předvedou špičkoví umělci 
– harfenistka Anastázie Tomečková, operní 
pěvkyně Jana Šelle a violoncellista Martin 
Havelík. Na koncertě zazní díla A. Vivaldiho, 

J. S. Bacha, J. Suka a C. Saint-Saense. 

Koncert se uskuteční v sále kulturního domu 
a zahájen bude v 15.00 hodin. Vstupné je 
dobrovolné a pro všechny posluchače bude 
připraveno drobné  pohoštění zdarma.  

Nenechejte si ujít tento krásný předvánoční 
zážitek.

Kompostéry pro domácnosti
Obec Chornice získala dotaci na projekt – Svážíme bioodpady z obce Chornice. V rámci toho-
to projektu, jsme mimo jiné za významného přispění Státního fondu životního prostředí ČR, 
nakoupili dostatečný počet zahradních kompostérů, které jsou určeny chornickým občanům, 
pro likvidaci domovních bioodpadů ze zahrad a domácností. Jedná se o kompostéry o obje-
mu 900 l v hodnotě cca. 3.000,- Kč za kus. Místním občanům budou zapůjčeny zcela zdarma 
a po uplynutí předepsané lhůty zůstanou majetkem domácnosti. Kompostování biologických 
odpadů doma, je nejvýhodnější formou jejich likvidace. Odpadá jejich odvážení a vytvořený 
kompost dobře poslouží v zahrádkách nebo květinových truhlících. Koho tato nabídka zauja-
la, ať vyplní níže uvedenou návratku, kterou může zanechat buď v kanceláři obecního úřadu 
v Chornicích nebo v prodejně  COOP Jednota nejlépe do konce tohoto roku. Zájemcům bude 
kompostér dopraven až domů a předán proti podpisu  smlouvy o  výpůjčce. Vzor  smlouvy 
najdete na – www.obecchornice.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návratka
Svážíme bioodpady z obce Chornice

Mám zájem o bezplatné zapůjčení kompostéru THERMO-KING o objemu 900 l za účelem likvidace domovních bio-
odpadů vyprodukovaných v mojí domácnosti.

…………………………………………………………………………………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………………..………………..
 jméno a příjmení                         adresa                                                                           podpis

Obec Chornice zve po roce všechny 
příznivce kvalitní hudby 

na tradiční 

adventní 
koncert, 
který se uskuteční 

v neděli 13. prosince 2015.  

Martina Němcová 
ve spolupráci 

s Obcí Chornice Vás  zve na akci
 

Výroba vánočních 
dekorací pro děti

 
Akce se uskuteční 

dne 11. 12. 2015 od 16.00 hodin 
v kulturním domě v Chornicích

Děti mladší 7 let v doprovodu 
dospělé osoby.

Vstupné 30,- Kč
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Jistě  si  vzpomenete  na  zdobné  levandulové  panenky  z  loňska,  vaření  podkrkonošské  po-
lévky kyselo na Malé Hané,  seznámení  s  českými a částečně  i moravskými kroji,  velikonoční  
a adventní tradice, knihy o zvyklostech, kuchařky s lidovými recepty, pohádky, leporela – vše  
s bohatými ilustracemi.
Za  tímto  výčtem  je  právě  spisovatelka,  výtvarnice,  folkloristka  Kamila  Skopová,  která  nás  
v průběhu let se vším seznámila.
První cesta z Oldřetic na Hlinecku byla strastiplná, ale postupem let už jezdí  se svým dvorním 
dopravcem „na jistotu“ a do plně obsazené jaroměřické výstavní síně. 
Letos věnovala své vyprávění adventu a všemu, co k němu patří, především, jaké byly poslední 
svátky v roce v minulosti, co se vařilo, jedlo a jak bychom 
mohli advent a Vánoce prožívat v současnosti.
Knihovna  díky  ochotným  pomocnicím  vyzařovala  svá-
tečním občerstvením a náladou. Staročeský kalendář na 
rok 2016 a nová kniha především pro děti Vánoční příběh 
mizela ze stolu autorky.
Paní  Skopová  ráda psala  věnování  a  rozdávala podpisy 
pro vzpomínku na klidný a přátelský podvečer 6.listopa-
du 2015.

    Helena Vykydalová, knihovnice 

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

CRHA VLADIMÍR
HORÁKOVÁ JINDŘIŠKA
KRAVÁČEK OLDŘICH

Všem jmenovaným přejeme  
pohodové dny,  
prožité ve zdraví 
a spokojenosti.

Obec Jaroměřice
Kamila Skopová po roce v jaroměřické knihovně

Beseda s důchodci
V neděli 8. listopadu 2015 se uskutečnilo po-
sezení  s dříve narozenými  spoluobčany,  čle-
ny  SPOZu  a  zastupitelstva  Obce  Jaroměřice 
v  restauraci  U  Trojanů.  Na  úvod  zhodnotila 
paní  starostka Mgr.  Iveta  Glocová  celoroční 
činnost  zastupitelstva  a  seznámila  přítomné 
s plánovanými akcemi na příští rok, předsta-
vila  nově  schválené  symboly  obce  –  vlajku  
a znak se stříbrným jednorožcem a uctila mi-
nutou ticha památku zesnulých spoluobčanů. 
Následovalo  vystoupení  skupiny  Vjechétek  
a  bohatá  tombola.  Po  večeři  se  o  zábavu 
postarala  skupina  Stofka  pod  vedením Mgr. 
Dušana Pávka. Všichni občané obdrželi malý 
dáreček  v  podobě  malovaného  perníčku. 
V průběhu programu měli občané možnost, 
pokud měli zájem, pohovořit si s paní starost-
kou nebo členy zastupitelstva. 

Mgr. Věra Grimmerová, předsedkyně SPOZ

          

ANGLIE - LONDÝN
V neděli  ráno  v  10.00  jsme  vyjeli  od  školy  na  týdenní  pobyt  do  Londýna.  První  den  pobytu  
v Londýně jsme se svezli na Londýnském oku, což je obrovské vyhlídkové kolo s kabinkami, do 
kterých se vejde až 25 lidí. Dále jsme šli k Big Benu (velká věž s hodinami), ke kostelu sv. Markéty, 
kam chodí poslanci, a k domu, který slouží jako církevní škola. Potom jsme došli na nádvoří před 
Buckinghamským palácem. Nakonec dne jsme navštívili velké akvárium, kde bylo přes 350 druhů 
mořských živočichů. Potom nás autobus odvezl na meeting point, kde si nás vyzvedly rodiny,  
u kterých jsme bydleli po celý pobyt v Londýně. Druhý den ráno nás autobus zavezl do anglické 
školy, kde jsme se učili tři vyučovací hodiny. Po vyučování jsme jeli metrem do přírodovědného 
muzea a pak do Hideparku, největšího parku v Londýně. Třetí den jsme po vyučování navštívili 
hrad Windsor Castle. Prošli jsme si i část hradu, byly tam krásné obrazy. Po prohlídce jsme ode-
vzdali sluchátka a pospíchali do obchodu se suvenýry Dále jsme pokračovali k prestižní škole, 
která se jmenovala Eton. Školné na měsíc je asi 3 000 liber Potom nás autobus opět odvezl na 
meeting point a odtud jsme jeli domů k rodinám. 
Čtvrtý  den  byl  naším  posledním  vyučovacím  dnem  v  Anglii.  Obdrželi  certifikát  za  úspěšnou 
docházku a výuku. Potom jsme jeli do města Portsmouth - v minulosti rušný, námořní přístav  
a také místo narození spisovatele Charlese Dickense. Plavili jsme se lodí po moři 50 minut, byl to 
velký zážitek pro všechny, hlavně pro ty, kteří ještě nikdy nebyli u moře. Dále jsme navštívili loď 
Victory admirála Nelsona. 
Pátý a poslední den v Anglii  jsme dokončili prohlídku Londýna. Nejdříve  jsme se vypravili ke 
katedrále sv. Pavla, kde měla svatbu princezna Diana. Potom jsme putovali k Shakespeare‘s Glo-
be - Shakespearovo divadlo. Potom následovala procházka kolem řeky Temže k Tower Bridge. 
Následně jsme šli do obrovského námořního muzea, kde byly velké makety lodí, kotvy a sochy 
různých kapitánů  lodí. O pár hodin později  jsme vyrazili na Greenwich, což  je nultý poledník, 
kde jsme se na památku  vyfotili. Nakonec pro nás přijel náš autobus, kterým jsme již cestovali 
domů. Všichni máme v sobě spoustu krásných a nezapomenutelných zážitků, se kterými jsme se 
podělili doma se svými blízkými.

Anna Neuerová, 8. třída

Vážení občané,
přejeme Vám klidné  
a radostné prožití 

nadcházejících 
vánočních svátků.

Obecní úřad 
Jaroměřice
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Po ukončení testu žáci procházeli čtyřmi sta-
novišti, kde prováděli ve skupinkách biologic-
ké, chemické a  fyzikální pokusy, ve výtvarné 
dílně  ztvárnili  obrázek  podzimního  listí.  Při 
vyhlašování výsledků je čekalo velké překva-
pení,  protože  Barbora  Benešová  dosáhla  ze 
69 soutěžících na vynikající 2. místo. Ostatní 
žáci se také velmi snažili a byli potěšeni svým 
vysokým  bodovým  hodnocením.  Všichni  si 
odnesli ze soutěže diplomy a drobné ceny. 
Ve  čtvrtek  5.  11.  2015  se  zúčastnili  někte-
ří  deváťáci  1.  ročníku  soutěže  Přírodovědný 
víceboj  na  Gymnáziu  v  Moravské  Třebové. 

Nejúspěšnějším  soutěžícím  byl  Jakub  Šmíd  
z 9. třídy, který získal krásné 2. místo. 
Všem žákům, kteří se do soutěže pustili a bo-
jovali ze všech sil, patří poděkování za vzor-
nou reprezentaci naší školy. 

   Mgr. Věra Grimmerová

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2015                              

Do 10. prosince ve výstavní síni v půjčovní době 
knihovny    PO,  ST    9  -  11,  13  -  16,    PÁ  13  -  18 
komiksová putovní výstava „Komiks nejen v ko-
miksu“ 16 českých výtvarníků
Od 1. prosince ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
v  knihovně.  První  dětští  čtenáři,  kteří  si  vypůjčí 
knihu, rozbalují balíčky s příslušnými daty. 
4. 12. pátek, 15.00 – 17.00 h., OK+VS Mikulášské  
půjčování s čertem a andělem s malou nadíl-
kou.
5. 12. sobota, Jan Valíček pořádá zájezd do sol-
ných dolů Vělička a adventního Krakova, cena 
585,-  Kč,  bližší  informace  v  knihovně  nebo  tel.: 
776 692 507 (Jan Valíček)
5. 12. sobota,  9.00  –  13.00  h.,  VS Mimořádný 
prodej vzorkové konfekce pro dospělé i děti 
za výhodné ceny
6. 12. neděle, 9.00 h – 17.30 h., VS Kurz palič-
kování s ing. Ivou Vanžurovou pro začátečníky 
i pokročilé
8. 12. čtvrtek, 13.30  h.,  VS  Den dětské kni-
hy,  registrace  nových  dětských  čtenářů  zdarma  
Vyhodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“,  
výstavka knih s vánoční tématikou. Vánoční dílna 
do 16 hodin.
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 a žáky ZUŠ Jevíčko. Zpřístupněno v době pro-
vozu 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., jinak na tel: 778 086 380

12. 12. sobota 9.00 – 15.00 h. a 13. 12. nedě-
le 10.00 – 16.00 h., Dům zahrádkářů Jaroměřice 
Vánoční zahrádkářská výstava, soutěž o nej-
lepší domácí víno, Příjem soutěžních vín a expo-
nátů 11. 12. od 17.00 do 19.00 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, začátek 
představení v 16.00 h, cena vstupenky (s příspěv-
kem obce) 90,-+ jízdné 110,-Kč= 200,- Kč. Před 
i po představení prohlídka Adventního brněnské-
ho trhu. 
13. 12. neděle, 17.00 h., dolní  kostel  Všech 
svatých Adventní koncert Holóbkove mozeke  
z Protivanova Po ukončení koncertu bude zpří-
stupněna vánoční výstava ve výstavní síni CŽP.
15. 12. úterý, 13.30 h., Penzion na Kalvárii 
Koledy pro seniory, předvánoční návštěva pě-
veckého sboru ZŠ Jaroměřice v penzionu
20. 12., neděle, 10.00 h., prostranství před Cen-
trem života a podnikání Koledování žáků ZUŠ 
Jevíčko, vánoční koledy a skladby zahrají mladí 
muzikanti, a tak naladí blížící se Vánoce.

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                 
Mateřské centrum Sluníčko s Pavlínou Liško-
vou, v mat. centru pondělky 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 
Hanouskovou, v mateřském centru CŽP 
pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo u fy-
zioterapeutky 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 hodin   
Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, 778 086 380 
Všechna cvičení ve výstavní síni končí 10. 12. 
2015. V novém roce se opět vše zahajuje od 
4.1.
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz 

Děkujeme všem přednášejícím, lektorkám kurzů, 
fyzioterapeutkám i všem předcvičujícím 

za celoroční péči o vzdělávání, tělesnou kondici  
a duševní pohodu našich občanů.

Knihovnice děkuje za časté návštěvy čtenářů  
a početné výpůjčky knih a spolu se Sborem pro 

občanské záležitosti děkují za účast při kulturních 
i vzdělávacích akcích, které byly v průběhu roku 

pro všechny občany i hosty Jaroměřic  
připravovány.

Přejí všem klidnou přípravu vánočních svátků, 
spokojené Vánoce a vstup do Nového roku  

ve zdraví a s optimismem.       

Úspěchy žáků ZŠ Jaroměřice Odpady – díl třetí
SKLO   JE   NESMRTELNÉ

Sklo je materiál, který nás doprovází už něko-
lik století. Používáme jej stále: v oknech domů 
i automobilů, v kuchyních i koupelnách, v te-
levizorech,  uměleckých předmětech  i  žárov-
kách. S papírem a kovy patří  sklo k  tradičně 
tříděným a recyklovaným materiálům.
Sklo  je biologicky a chemicky neaktivní ma-
teriál.  Díky  tomu  jej  používáme při  přípravě 
jídel a slouží jako výborný obal. Dá se dobře 
omývat a je pevné. Ale jeho dobré vlastnosti 
jsou  z  pohledu  odpadů  vlastně  nevýhoda-
mi.  Když  skončí  skleněná  láhev  v  příkopu  či 
na skládce, může zůstat na místě stovky  let, 
aniž by se na ní cokoliv změnilo – v nejhorším 
případě se rozbije na střepy. A to je vlastnost, 
která potěší jedině archeology.
Když  vyhodíte  sklo  do  kontejneru  na  třídě-
ný odpad, zajistíte mu vlastně nesmrtelnost. 
Může se recyklovat a znovu sloužit. Navíc lze 
skleněné střepy tavit a zpracovávat opakova-
ně a stále dokola. Každý člověk vyhodí ročně 
průměrně 15 kg skla. To je přibližně 150 tisíc 
tun skleněných střepů, které mohou být zno-
vu k užitku.
A co musíme udělat, než sklo do kontejneru 
hodíme? Sundat etiketu (pokud to jde) a od-
stranit zbytky kovových uzávěrů.
Ale pozor! Ne každé sklo do tříděného odpa-
du patří – ať už pro svoje specifické vlastnosti, 
nebo pro  chemické  složení.  Tedy na  závěr  – 
do kontejneru na sklo určitě nepatří: drá-
těné sklo, zrcadla, automobilová skla, zářivky  
a výbojky, lahvičky od léčiv, monitory televizorů  
a počítačů, varné sklo a především porcelán.

Mgr. Iveta Glocová

V průběhu měsíce října a listopadu proběhlo 
několik soutěží, kterých se zúčastnili vybraní 
žáci naší základní školy.
 Prvním překvapením se stalo vynikající umís-
tění žáků 5. třídy pod vedením paní učitelky 
Marcely Langerové v celorepublikové výtvar-
né  soutěži,  která  byla  vyhlášena  Městskou 
knihovnou  v  Hodoníně.  Na  konci  loňského 
školního roku namalovali žáci  různé podoby 
nálad babičky z knihy „Babička drsňačka“ od 
autorky D. Williamsové. Žáci vybojovali krás-
né 2. místo.
V  úterý  20.  10.  2015  prokázali  žáci  naší  ZŠ 
jednoznačně nejlepší znalosti v anglickém ja-
zyce a na soutěži s názvem Angliáda, konané 
na Gymnáziu v  Jevíčku,  zvítězili! Na nejvyšší 
příčku dosáhl Jan Soural z 8. třídy a 2. místo 
obsadila Veronika Voráčová z 9. třídy. Na sou-
těž  žáky  připravovaly  paní  učitelka  Barbora 
Bohatcová a Martina Továrková, kterým patří 
poděkování za vzornou přípravu žáků. 
Dne  4.  11.  2015  se  vypravili  vybraní  žáci  
5. třídy s paní učitelkou Věrou Grimmerovou 
na  Gymnázium  do  Moravské  Třebové,  aby 
tam reprezentovali školu v přírodovědné sou-
těži  s názvem Miniolympiáda z přírodovědy. 
Museli se vypořádat s nelehkými úkoly, které 
propojovaly  nejen  přírodovědu,  vlastivědu, 
matematiku, ale i věci z každodenního života. 

Vernisáž a výstava obrazů paní Jaroslavy Tomiškové 
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 (klávesy) a představením výtvarnice z Heřmanova Městce jsme za-
hájili decentně barevnou, zklidňující a přitom zářivou výstavu, kterou hosté obdivovali do 20. 
listopadu. CŽP Jaroměřice
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TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO 

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU

PRODEJNÍ DOBA:

21. 12. 2015 – 8:00–18:00
22. 12. 2015 – 8:00–18:00
23. 12. 2015 – 8:00–15:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ)

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2016

zelený rámeček okolo reklamy
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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. 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.

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 v Jevíčku nebo 
v nejbližším okolí. Opravy nevadí. 

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.

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

PŮJČKY - peníze do 24 hodin zaměstnancům, 
podnikatelům, důchodcům i osobám na MD

zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele

602 325 539, www.rychlapujcka21.cz
Nabídka brigády – výroba palivového dřeva, 
místo výkonu Rozhraní, 70–90 Kč/hod., s možností 

ubytování. Nástup možný ihned. Výhodou zkušenost 
s motorovou pilou.  HW PILA tel.: 732 698 186. 

Koupíme pozemek s dřevní hmotou (les, 
ostatní plocha, …) v okolí za rozumnou cenu. 

Hájek Josef, HW PILA tel.: 732 698 186.

Od 1. 12. 2015 prodej vánočních stromků
– jedle, smrk, borovice, stříbrný smrk

(100–800 Kč/ks). Objednávky na tel. čísle 731 465 338.  
Rozvoz po Jevíčku zdarma. Od 14. 12. do 20. 12. 2015  

prodej stromků na Palackého náměstí.


