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Reagujeme na anketní dotazy občanů
Děkujeme za zasílání dotazů k vyhlášené an-
ketě, rádi bychom v tomto čísle zpravodaje 
reagovali na některé z nich (k ostatním se 
vrátíme v budoucích číslech zpravodaje):
Mě osobně a věřím, že nejen mě, by nejvíce 
potěšila rekonstrukce ulice Nerudova. 
  (p. Milan Bombera)
Rekonstrukci ul. Nerudovy v úseku K. H. Bo-
rovského a P. Bezruče (chodník, komunika-
ce, parkovací místa, veřejné osvětlení) jsme 
v letošním roce zařadili do plánu inves-
tic. Zbývající část bude dokončena, jakmile 
bude jasná koncepce stavebních pozemků 
směrem k ulici K. Čapka. Na finančně ná-

ANKETNÍ LÍSTEK - POMNÍK OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Město Jevíčko uvažuje se dvěma variantami (zakroužkujte):
1) osazení 3 ks pamětních žulových desek se jmény obětí na podstavci sochy TGM
2) samostatně stojící pomník (např. z pískovce) se žulovou deskou se jmény obětí
V případě druhé varianty byl MgA. Renatou Štindlovou zpracován umělecký návrh. Tato varianta vyžaduje vytipování 
důstojného místa na veřejném prostranství ve městě. Jako možnosti přicházejí v úvahu tyto lokality (zakroužkujte):
1) zelená plocha vedle budovy Zámečku (směrem k ZŠ)
2) park na křižovatce ulic Svitavské a Okružní I (naproti sv. Anně)
3) zelená plocha na Komenského náměstí (před bývalým klášterem)
4) zelená plocha uprostřed Malého náměstí
5) jiný návrh (doplňte) ……………………………………………………………………………………………………….…………………….…………………….………

Za odevzdání vyplněného anketního lístku děkujeme. Lístek lze vyplnit a odevzdat také v knihovně u příležitosti výstavy „Příběhy Velké války“.
                Vedení města

ročnou akci budeme žádat o krajský grant  
v programu Podpora realizace rozvojových 
projektů obcí v problémových mikroregionech 
Pardubického kraje. Akci bude předcházet vý-
měna zbývající části kanalizace a vodovodu po 
křižovatku Nerudova – K. Čapka, která pro-
běhne v jarních měsících. V rámci rekonstrukce 
bychom se zaměřili také na rozšíření veřejného 
osvětlení.
V Jevíčku nám chybí policie, kvalitní chod-
níky pro chodce a kvalitní dětská hřiště.
  (p. Zdeňka Kochová)
S Vaším názorem nezbývá než zčásti souhla-
sit. Právě snaha řešit absenci obvodní služebny 
Policie ČR vedla město v polovině roku 2013 
k angažování bezpečnostní agentury. Její za-
městnanci nejsou všemocní, ale situaci ve vě-
cech veřejného pořádku a bezpečnostního mo-
nitoringu výrazně zlepšují. V loňském roce byly 
dobudovány nové chodníky ze zámkové dlažby 
na sídlišti. Část staré dlažby jsme použili na 
přeložení chodníků na ulici U Cihelny a v tom-
to trendu hodláme pokračovat. Na stav dalších 
problémových chodníků se hodláme zaměřit, 
i nás jejich situace netěší. Letos proto budou 
opraveny chodníky právě na ulici Nerudova. 
K dětskému hřišti na sídlišti bychom rádi letos 
nebo příští rok přidali sportovní hřiště s fitness 
prvky, které nahradí zastaralé průlezky v za-
hradě u Zámečku. Na tento záměr budeme 
žádat o dotaci na MMR ČR.
Jedním z dalších námětů bylo obnovení spo-
lečenské kroniky. Po prověření možností její-
ho uveřejnění na tuto připomínku reagujeme 
zařazením pravidelné rubriky od tohoto čísla 
zpravodaje. K dalším námětům z ankety se 
vrátíme příště.

Vedení města

Fotoaktuality

Regiontour, 15.1.2015, Výstaviště Brno

Tříkrálová sbírka, 10.1.2015

Anketa k umístění pomníku obětem 1. světové války
V období probíhajícího 100. výročí trvání 1. světové války město Jevíčko uvažuje s osazením po-
mníku 57 jevíčským obětem tohoto válečného konfliktu. Prvorepublikový pomník se sochami 
legionářů autora Martina Poláka, který stál zhruba v místech dnešní sochy T. G. Masaryka, byl za 
okupace v roce 1940 stržen. Město Jevíčko by rádo důstojně připomnělo památku zesnulých a současně bychom rádi znali názor občanů, proto 
přikládáme jednoduchý anketní lístek pro odevzdání v Informačním centru nebo v knihovně (do konce února 2015).
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ÚVODEM
Máme za sebou skoro celý první měsíc roku 
2015 a už jsme toho spoustu stihli. Nasněžilo, 
zamrzlo, rozmrzlo, sluníčko posvítilo, benzín 
zlevnil a vyšel další Jevíčský zpravodaj. Jsme 
rádi, že čtenářský zájem neklesá a také nás těší, 
že přibývá přispěvatelů. Kde jinde se pochvá-
lit, jak si to ten náš spolek, škola či organizace 
dobře vede, kde jinde se dozvědět o tom, co se 
chystá nejen ve městě Jevíčku, ale také v okolí.
V minulém čísle jsme na první straně zvali právě 
vedoucí těchto spolků a oddílů na setkání s ve-
dením města. Proběhlo v pátek 16. ledna 2015 
a lze je zcela určitě označit za úspěšné. Z jakého 
pohledu?
V Jevíčku se nic neděje! Všechny akce jsou v je-
den den! Dva protichůdné názory, ale přesto je 

Milí spoluobčané,
rád bych Vám i já na začátku roku 2015 po-
přál hodně zdraví a dobrou náladu po celý 
rok. Máme za sebou již pět jednání rady  
a tři zasedání nově zvoleného městského 
zastupitelstva, během kterých převládala 
komunikativní a tvůrčí pracovní atmosfé-
ra. Ve světle reality zjišťujeme, nakolik jsou  
a nejsou reálné naše předvolební plány  
a priority. Většina zastupitelů, zdá se, pod-
poruje cestu úspor ve výdajích města a dal-
ších opatřeních směřujících ke snížení ener-
getické náročnosti budov v majetku města. 
Po rekonstrukci základní školy by bylo dob-
ré zaměřit se na areál školy mateřské. 
Další shoda panuje v oblasti vytvoření sta-
vebních míst pro individuální i řadovou vý-
stavbu, která by přispěla k dalšímu rozvoji 
Jevíčka. V současné době je stavebních míst 
nedostatek a v důsledku toho někteří je-
víčští občané odcházejí stavět do okolních 
obcí. Pevně věřím, že se nám společně po-
daří vybrat nejvhodnější lokalitu a poskyt-
nout potenciálním stavebníkům dostatek 
možností realizace.
Využijeme také připravené projekty minu-
lého vedení města k rekonstrukci některých 
ulic (např. ulice Nerudovy) a zaměříme se 
rovněž na ulice, které se nikdy finální po-
doby silnic a chodníků nedočkaly. S tímto 
souvisí plánovaná obnova chodníčků na 
městském hřbitově a rozšíření kolumbárií. 
To jsou jen namátkou vybrané úkoly, před 
kterými stojíme. Pozornému čtenáři minulé-
ho čísla jistě neuniklo, že finanční možnosti 
našeho města jsou značně omezené.
Tím spíše nás pak všechny, kteří máme Je-
víčko rádi, trápí vandalizmus a bezohled-
nost některých spoluobčanů. Každoročně 
vynakládáme nemalé prostředky na obnovu 
zničeného majetku a najímání agentur zajiš-
ťujících pořádek ve městě. Přitom právě tyto 
prostředky by mohly být použity ku prospě-
chu všech.

Na závěr mi dovolte rozloučit se s přáním: 
Ať se nám daří!
  Mgr. Miloslav Parolek

Okénko radních

Informace pro občany
Město Jevíčko jako majitel nemovitos-
tí nabízí k pronájmu pionýrskou chatu 
s tábořištěm v blízkosti Smolenské pře-
hrady. V letní sezóně preferujeme pro-
nájem chaty i tábořiště (20 stanů), mimo 
sezónu je možno si pronajmout pouze 
chatu. Termíny si zájemci mohou za-
mluvit na telefonním čísle 733 603 029 
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese:  
jelinek@jevicko.cz.

Ondřej Jelínek

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi poděkovat všem, kteří se zaslouži-
li malou či velkou měrou na Tříkrálové sbírce, 
která proběhla v sobotu 10.1.2015 v Jevíčku  
a Zadním Arnoštově. 
Poděkování patří zejména organizátorům sbír-
ky – Oblastní charitě Moravská Třebová,  tří-
královým koledníkům a jejich doprovodu. Nej-
větší dík patří Vám všem, kteří jste tříkrálové 
koledníky přijali a jakoukoliv částkou přispěli 
na dobročinné charitativní účely. Je potřeba 
zmínit, že velká část vybraných prostředků se 
vrací zpět do našeho města zejména pro potře-
by handicapovaných občanů, nákupu kompen-
začních pomůcek a pro pomoc lidem v nouzi. 
 
Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka. 

Veletrh cestovního ruchu
Ve dnech 15. – 18. 1. 2015 se konal v Brně 
Go a Regiontour – Mezinárodní veletrh prů-
myslu cestovního ruchu a turistických mož-
ností v regionech. Veletrhu se zúčastnilo  
i naše informační centrum jako zástupce re-
gionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Veletrh 
je přínosný jak pro turisty, tak i pro samot-
né vystavovatele. Turisté hledají inspiraci 
pro jejich výlety, chtějí poznat místa, která 
doposud nikdy nenavštívili, nebo si jedno-
duše odnést domů spoustu informačních 
letáčků a upomínkových předmětů. Zástupci 
daných regionů se snaží upoutat turistovu 
pozornost a nalákat je na své bohatství. Také 
vyhledávají spolupráci s ostatními regiony 
či s různými prodejci. Bylo až překvapivé, 
kolik lidí znalo Jevíčko a to například díky 
bývalému Astra Diu Jevíčko, Biskupickému 
kaléšku či Gymnáziu Jevíčko. A ti, kteří naše 
město neznali, odcházeli alespoň s letáčkem  
o městském okruhu v ruce a příslibem, že 
Jevíčko určitě navštíví. Doufám, že slib splní  
a my se na nadšené turisty budeme moci brzy 
těšit.      

Nikola Kozelková

Poděkování všímavé občance
Město Jevíčko děkuje paní Petře Tiché za 
upozornění na živelnou škodu, která vznikla 
vlivem silného větru o víkendu 10 – 11. ledna, 
kdy došlo k uvolnění plechové krytiny na stře-
še bývalého hospodářského družstva. Díky 
její všímavosti mohlo město ve spolupráci 
s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Jevíč-
ko vzniklou 
situaci ne-
prodleně ře-
šit a střechu 
zabezpeči t . 
Zasahujícím 
členům jed-
notky taktéž 
děkujeme.
Vedení města

často slyšíte vedle sebe. Ani jeden není prav-
divý. I proto bylo zmíněné setkání. Dopředu se 
seznámit s tím, co v které organizaci chystají  
a sladit termínovou listinu, aby si ony prospěšné 
akce nekonkurovaly.
A pokud budete chtít o nějaké akci napsat, ať už 
předem či o jejím průběhu, nezapomeňte poslat 
svůj příspěvek do Jevíčského zpravodaje včas. 
Uzávěrka každého letošního čísla byla stanove-
na na 16. v měsíci, jen v prosinci je to dříve. Stačí 
poslat mail na adresu jevzpravodaj@seznam.cz, 
nebo příspěvek donést do Informačního centra.
Předem děkujeme
A přijďte na ples. Je to ples městský, takže náš. 
Už jen ta tombola za to stojí.
  Mgr. Robert Jordán

Poděkování dosavadnímu 
starostovi SDH Jevíčko 
p. Ladislavu Müllerovi 

10. ledna proběhla výroční valná hromada 
Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, na které 
členové sboru volili po čtyřech letech svůj vý-
bor, z jehož středu byl zvolen nový starosta. 
Dovolte nám poděkovat za dlouholetou práci 
ve sboru panu Ladislavu Müllerovi, který se 
jako dosavadní starosta rozhodl předat šta-
fetu mladším a na svou funkci v tomto roce 
již nekandidoval. Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko byl městu vždy vynikajícím partnerem 
v rámci nejrůznějších sportovních a společen-
ských aktivit, za což patří největší dík právě 
starostovi SDH a všem členům výboru. Panu 
Ladislavu Müllerovi přejeme do dalších let 
pevné zdraví a stálou rodinnou pohodu. Nově 
zvolenému starostovi SDH Jevíčko, panu Janu 
Bidmonovi, přejeme do dalších let mnoho 
pracovních úspěchů a dobrý tým spolupra-
covníků, staronovému veliteli jednotky, panu 
Stanislavu Ducháčkovi, přejeme totéž a sou-
časně děkujeme za dosavadní výbornou spo-
lupráci s městem.

Vedení města
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Usnesení z 2. schůze Rady města Jevíčka konané dne 1. prosince 2014 
1/2  Rada pověřuje IT zpracováním min. dvou 
CN na umístění sloupů veřejného osvětlení  
v části mezi ulicí Petra Bezruče a ul. K. Čapka 
a na ul. Slunečná,
2/2  Rada schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor na ul. Komenského nám. 167,
3/2  Rada schvaluje zakoupení 10 ks nástěn-
ných kalendářů s motivem „Jiřinky 2015“ za 
cenu 1.100 Kč bez DPH,
4/2  Rada schvaluje bezúplatný pronájem 
kina Astra pro ZŠ Jevíčko za účelem koná-
ní Vánočního koncertu ZŠ Jevíčko pro školu  
a veřejnost, který proběhne ve dnech 9. - 10. 
12. 2014,
5/2  Rada pověřuje starostu udělováním sou-
hlasu k umístění staveb dle stavebního záko-
na se zpracováním přehledu, který bude vždy 
1 x za měsíc předložen radě k nahlédnutí,
6/2  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na garáž na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. 
Jevíčko-město žadatelce dle zápisu do 31. 12. 
2015 s výpovědní dobou 3 měsíců,
7/2  Rada schvaluje bezplatný pronájem KD  
v Zadním Arnoštově pro společnost Arnoštov, 
s. r. o. na akci „Poslední leč“, která se uskuteč-
ní v sobotu 6. 12. 2014. Spotřebovanou ener-
gií a vodu pořadatelé uhradí,
8/2  Rada schvaluje zakoupení plnícího plynu 
za částku 9.620 Kč bez DPH na akci „Hromad-
né vypuštění balónků s přáním Ježíškovi“,
9/2  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 3.000 Kč na zajištění činnos-
ti středisku sociálních služeb Salvia Svitavy,
10/2  Rada schvaluje odkoupení koberce  
v nebytovém prostoru na ul. Kostelní 41 za 
částku 1.000 Kč vč. DPH,
11/2  Rada schvaluje přidělení odměny ředi-
telce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
12/2  Rada schvaluje přidělení odměny ředi-
teli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu,
13/2  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 3.000 Kč na zajištění Tříkrá-
lového koncertu, který pořádá Oblastní chari-
ta Moravská Třebová v neděli dne 11. 1. 2015 
v Jevíčku v kostele NPM,
14/2 Rada ruší usnesení RM č. 25/1 ze dne 
10. 11. 2014,
15/2 Rada schvaluje zakoupení 25 lahví sli-
vovice vč. etiket od společnosti Rustika, Svi-
tavská 166, Jevíčko s motivem města Jevíčka 
za částku 4.235 Kč vč. DPH, která bude použi-
ta jako reklamní předmět města,
16/2 Rada pověřuje vedoucího organi-
začního odboru ve spolupráci s finančním 
odborem zpracováním přehledu movitého 
majetku, který město obdrželo bezúplatným 
převodem od Ministerstva obrany ČR s uve-
dením, kde se majetek nachází a informací  
o termínu, kdy lze s majetkem dále nakládat, 
např. odprodat,
17/2  Rada ruší bod usnesení RM č. 21/1 ze 
dne 10. 11. 2014,
18/2  Rada schvaluje náklady k uskutečnění 
adventních kulturních programů v Jevíčku pro 
rok 2014 na částku 30.000 Kč vč. DPH,
19/2  Rada zřizuje dle § 102 odst. 2 písm. h) 
a § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

cích, v platném znění, tyto komise:
- komise stavební 
- komise životního prostředí
- komise bytová a sociální
- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 

a sportu
- komise kulturní, cestovního ruchu a regio-

nálního rozvoje
- sbor pro občanské záležitosti
- redakční rada zpravodaje
20/2  Rada jmenuje dle § 102 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, do 
funkce tyto předsedy komisí a jejich členy: 
- komise stavební 
- předseda: Ing. Tomáš Dvořák
- členové: Ing. Marie Zezulová, Martin Kouřil, 

dipl. um. Ing. Ivo Junek, Stanislav Dokoupil, 
Tomáš Hanzal, Ing. Tomáš Klein, Lubomír 
Krejčí

- komise životního prostředí
- předseda: Ing. Pavel Vykydal
- členové: Miroslav Horký, Ing. Andrea Jago-

šová, Aleš Ertl, Martin Korbel, Ing. Zdeňka 
Jirásková, Ing. Lenka Bojanovská, Mgr. Mi-
loslav Parolek, Veronika Biberle Haderová, 
DiS., Martin Pávek, Ing. Ondřej Blabolil

- komise bytová a sociální 
- předseda: Mgr. Rudolf Beran
- členové: Marta Pocsaiová, Martina Zik-

mundová, Bc. Lenka Sedláková, Bc. Romana 
Trávníčková, Marcela Pařilová, Alena Širůč-
ková, Dagmar Schneiderová, Ilona Dražilo-
vá, Mgr. Zdeněk Klein, Petr Nárožný, Marie 
Přikrylová 

- komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže  
   a sportu 
- předseda: Mgr. Petr Votroubek
- členové: Radomil Sedlák, Mgr. Jana Junko-

vá, Oldřich Zecha, MUDr. Tomáš Jagoš, Ing. 
Roman Müller, Bc. Martina Zatloukalová, 
Mgr. Petr Jedlinský, Alena Dosedlová, Mar-
tina Komárková, DiS., Lubomír Krejčí, Ing. 
Michal Khýr

- komise kulturní, cestovního ruchu a regi-
onálního rozvoje 

- předseda: Pavla Konečná
- členové: Miroslav Horký, Jana Martínková, 

Mgr. Robert Jordán, Dagmar Schneiderová, 
Ing. Petr Janíček, Mgr. Helena Ulčová, Jan 
Valíček, Bc. Petr Janeček, Zdeněk Biberle, 
Kateřina Hofmanová, Veronika Macounová, 
Ing. Radek Kavan, Petra Ambrozová

- sbor pro občanské záležitosti 
- předseda: Mgr. Jana Junková
- členové: Mgr. Pavla Ziková Miroslava Amb-

rozová, Marta Pocsaiová, Vladimíra Hotařo-
vá, Emílie Hrušková, Marcela Pařilová, Ilona 
Letovská, Veronika Musilová, Jiřina Foreto-
vá, Pavel Komárek, Danuše Dvořáková

- redakční radu zpravodaje 
- předseda: Mgr. Robert Jordán
- členové: Mgr. Miroslav Šafář, Petra Mi-

naříková, Dagmar Schneiderová, Monika 
Braunerová, Mgr. Helena Ulčová, Mgr. Jana 
Sedláčková, Helena Vykydalová – obec Jaro-
měřice, Dalibor Šebek – obec Biskupice, Jiří 
Smékal – obec Chornice, Stanislava Kavano-
vá, Petra Ambrozová

21/2  Rada určuje zapisovatelem komise sta-
vební Dalibora Šebka,
22/2 Rada určuje zapisovatelem komise ži-
votního prostředí Bc. Ondřeje Jelínka,
23/2 Rada určuje zapisovatelkou komise 
bytové a sociální Jiřinu Šunkovou,
24/2 Rada určuje zapisovatelkou komise 
pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu 
Romanu Václavkovou,
25/2 Rada určuje zapisovatelkou komise 
kulturní, cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje Martinu Zikmundovou,
26/2 Rada určuje zapisovatelkou sboru pro 
občanské záležitosti Jaroslavu Jeřábkovou,
27/2 Rada schvaluje CN firmy Petr Do-
koupil, Zahrada pro Vás, 679 37 Borotín 5 na 
frézování pařezů dle zápisu v částce 5.510 Kč 
(není plátce DPH),
28/2 Rada pověřuje starostu přípravou roz-
počtu a struktury plesu města nejpozději do 
15. 1. 2015,
29/2 Rada schvaluje uskutečnění slavnost-
ního přípitku k zakončení roku a náklady na 
občerstvení návštěvníků v částce do 4.000 
Kč vč. DPH a provedení ohňostroje v ceně do 
7.000 Kč vč. DPH,
30/2 Rada pověřuje starostu zajištěním 
schůzek vedení města se zástupci organizač-
ních složek, příspěvkových organizací a se 
zástupci spolků, sdružení a dobrovolnických 
organizací ve městě v termínech dle zápisu,
31/2 Rada schvaluje zakoupení reklamních 
předmětů pro potřeby města v částce do 
20.000 Kč vč. DPH,
32/2 Rada schvaluje zakoupení notebooku 
pro potřeby MěÚ Jevíčko do částky 20.000 Kč 
vč. DPH,
33/2 Rada ruší schválený příspěvek ve výši 
120 Kč na každého účastníka letních táborů  
s trvalým pobytem v Jevíčku,
34/2 Rada schvaluje příspěvek ve výši 200 
Kč na každého účastníka letních táborů s tr-
valým pobytem v Jevíčku,
35/2 Rada schvaluje účast starosty na kur-
zech „Minimum pro nové představitele obcí“ 
dle zápisu,
36/2 Rada schvaluje poskytnutí zálohy na 
provoz pro MAS Moravskotřebovsko a Jevíč-
sko, o. p. s. v částce 50.000 Kč s tím, že záloha 
bude k 30. 4. 2015 vrácena,
37/2 Rada pověřuje IT ve spolupráci s ve-
doucím organizačního odboru zpracováním 
seznamu zájemců na výstavbu řadových ga-
ráží na ul. K. Čapka s individuální výstavbou 
a s výstavbou garáží dodavatelským způso-
bem,
38/2 Rada pověřuje IT přípravou sociálního 
zázemí pro technické pracovníky města na ul. 
Soudní 51 (ubytovna) v přízemních prosto-
rách dle zápisu,
39/2 Rada schvaluje zakoupení multifunkč-
ní tiskárny zn. ineo +3350 pro potřeby MěÚ 
Jevíčko od společnosti Elvira, spol. s r. o., 
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 za částku 
32.900 Kč bez DPH formou 48 měsíčního pro-
nájmu,
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Usnesení z 3. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. prosince 2014

1/3  Rada pověřuje vedoucího organizačního 
odboru zjištěním veškerých informací týkají-
cích se duplicitního zápisu vlastnictví k lesní-
mu pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíčko-před-
městí,
2/3  Rada pověřuje starostu s místostaros-
tou jednáním s vlastníkem nemovitosti ve 
věci prodeje pozemků p. č. 4236 – orná půda 
(7.136 m2) a p. č. 1360 – zastavěná plocha (275 
m2), oba v k. ú. Jevíčko-předměstí,
3/3  Rada schvaluje poskytnutí finančního pří-
spěvku Regionálnímu sdružení sportů, Svita-
vy na zajištění akce vyhlášení nejlepších spor-
tovců Svitavského regionu za rok 2014 ve výši 
2.000 Kč,
4/3  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici Růžová 
91 do 31. 12. 2015 žadatelům dle zápisu,
5/3  Rada schvaluje přihlášení osoby k trvalé-
mu pobytu na adrese M. Mikuláše 551 v Jevíč-
ku dle zápisu,
6/3  Rada schvaluje poskytnutí věcných darů 
do soutěže o ceny na XV. ples ZŠ Jevíčko,
7/3  Rada schvaluje zapůjčení stolů a židlí pro 
Hotel Morava s úhradou nákladů spojených  
s jejich odvozem a dovozem,
8/3  Rada schvaluje užití znaku města Jevíčka 
na pozvánky Tarokového klubu Jevíčko a po-

skytnutí věcných darů v rámci tarokového tur-
naje, který se uskuteční dne 10. 1. 2015,
9/3  Rada schvaluje bezplatný pronájem bu-
dovy synagogy pro Gymnázium Jevíčko za 
účelem uspořádání benefičního koncertu 
Gymnázia Jevíčko, který se uskuteční dne 4. 1. 
2015,
10/3 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním aktualizovaných cen zpravodaje z tiskár-
ny Crha Moravská Třebová pro rok 2015,
11/3 Rada schvaluje úpravu prodejních cen 
zpravodaje pro obce Chornice, Biskupice a Ja-
roměřice na částku 8 Kč bez DPH,
12/3 Rada schvaluje smluvní ceník pro akce 
města konané v roce 2015 v sálu Hotelu Mo-
rava dle zápisu,
13/3 Rada schvaluje zakoupení ručního 
rozmetadla na posyp chodníků zn. DAKR za 
částku 12.591 Kč vč. DPH,
14/3 Rada pověřuje IT zpracováním návrhu 
včetně cenové kalkulace nákladů na opravu 
ul. K. Appla a Příční v Jevíčku,
15/3 Rada pověřuje IT zajištěním CN na 
zpracování pasportu veřejného osvětlení ve 
městě Jevíčko,
16/3 Rada jmenuje Stanislavu Kavanovou 
jako dalšího člena komise kulturní, cestov-
ního ruchu a regionálního rozvoje a Milana 
Margetina jako dalšího člena komise pro vý-
chovu a vzdělávání, mládeže a sportu,
17/3 Rada schvaluje uveřejnění reklamy tý-
kající se Vánočního jarmarku v deníku Svitav-
ska za částku 3.000 Kč bez DPH,
18/3 Rada schvaluje zapůjčení 6 ks výstav-
ních panelů ze Synagogy pro ZUŠ Jevíčko na 
Vánoční koncert žáků ZUŠ,
19/3 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru zajištěním veškerých informa-
cí týkající se pozemků k možnému převzetí  
v rámci dědického řízení po zemřelém dle zá-
pisu,
20/3 Rada pověřuje místostarostu vyjedná-
ním umístění veřejného osvětlení na ul. Luční 

v Jevíčku a zajištění jeho následné instalace, 
která byla již v minulosti RM schválena,
21/3 Rada schvaluje podání žádosti o grant 
Pardubického kraje pro rok 2015 v rámci pro-
gramu: „Podpora realizace rozvojových pro-
jektů obcí v problémových mikroregionech 
Pardubického kraje“ na opravu ulice Nerudo-
va v úseku K. H. Borovského – P. Bezruče,
22/3 Rada pověřuje komisi kulturní, cestov-
ního ruchu a regionálního rozvoje zpracová-
ním návrhu ceníku na pronájem chaty a tábo-
řiště na Smolenské přehradě,
23/3 Rada schvaluje ceník za práci hasičské 
techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný od 1. 1. 
2015 dle zápisu,
24/3 Rada schvaluje vnitřní platový předpis 
pro stanovení odměn z dohod o pracovní čin-
nosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 2015 dle 
zápisu,
25/3 Rada schvaluje vyřazení osobního vo-
zidla Škoda Forman RZ SYD 15-04 z evidence 
JSDH a vyřazení z IZS ke dni 31. 12. 2014,
26/3 Rada schvaluje úpravu odměn velite-
le a zástupce velitele JSDH Jevíčko z dohod  
o pracovní činnosti dle zápisu s účinností od 
1. 1. 2015,
27/3 Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor v I. NP domu na ul. K. H. Borovské-
ho 586, Jevíčko žadatelce dle zápisu za cenu 
40.461 Kč/rok,
28/3 Rada schvaluje zřízení služebnosti 
stezky - vstupu na pozemek p. č. 175/8 – orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí za účelem 
údržby a opravy školního hřiště, odvodňova-
cího kanálu a trativodu ve prospěch oprávně-
ného Pardubického kraje,
29/3 Rada schvaluje záměr prodeje budovy 
Zadní Arnoštov 21 na pozemku p. č. st. 50/2 
a pozemku p. č. st. 50/2, vše v k. ú. Zadní Ar-
noštov,
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r. , starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

40/2 Rada schvaluje CN firmy Grafika Ma-
tys k vydání nových pohlednic města Jevíč-
ka v počtu 2.000. ks za částku 5.500 Kč (není 
plátce DPH),
41/2 Rada ruší body usnesení RM č. 41/2, 
42/2, 43/2 a 44/2 ze dne 1. 12. 2010,
42/2 Rada pověřuje dle zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, a zákona č. 301/2000 
Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, Dušana 
Pávka, dipl. um., Mgr. Miroslava Šafáře a Mgr. 
Miloslava Parolka k provádění svatebních ob-
řadů,
43/2   Rada schvaluje oddávacím dnem sobo-
tu,
44/2  Rada schvaluje obřadní síň v Jevíčku 
jako místo pro konání svatebních obřadů,
45/2 Rada schvaluje poplatek ve výši 300 
Kč za uskutečnění sňatku v obřadní síni v Je-
víčku (provozní náklady),

46/2 Rada pověřuje předsedkyni SPOZu, 
Mgr. Janu Junkovou, prováděním „Vítání ob-
čánků do života“,
47/2 Rada schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí neinvestiční dotace v požární ochraně 
pro JSDH Jevíčko pro rok 2014 z rozpočtu Pk  
v částce 36.531 Kč,
48/2 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
19.026 Kč vč. DPH na zakoupení prostředků 
technické a chemické služby, ochranných po-
můcek a materiálu pro JSDH Jevíčko,
49/2 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
26.000 Kč na odměny pro aktivní členy JSDH 
Jevíčko za práci v jednotce sboru dobrovol-
ných hasičů v roce 2014,
50/2 Rada pověřuje starostu jednáním  
s Mgr. Luďkem Klimešem týkající se proble-
matiky vytápění a užívání budovy synagogy  
v rámci zkoušek pěveckého sboru Cantilo, 

51/2 Rada schvaluje plán inventur na rok 
2014 se stanovením termínů a inventarizač-
ních komisí,
52/2 Rada schvaluje CN firmy Vodoinstala-
térství-Topenářství, Miroslav Tříska, Růžová 
91, Jevíčko k provedení odvětrání přes kou-
pelnu do komína za částku 14.596 Kč (není 
plátce DPH) a CN firmy Zezula Karel, Palac-
kého nám. 31, Jevíčko k osazení odsavače par 
do kuchyně za částku 2.990 Kč vč. DPH s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčko,
53/2 Rada schvaluje CN firmy DEKPROJEKT, 
s. r. o., Olomouc-Hodolany k provedení mě-
ření a diagnostiky zdiva a vnitřního prostředí 
po dobu 21 dnů včetně vypracování proto-
kolu o vlhkostním průzkumu a návrh sanace 
a zpracování závěrečné zprávy v bytě na ul. 
Brněnská 786 a v bytě na ul. K. H. Borovské-
ho 465 Jevíčko za částku 13.700 Kč bez DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčko.
 Dušan Pávek, dipl. um., v. r. , starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Poděkování
Tímto bychom chtěly poděkovat zaměst-
nancům mateřské školy, že na nás, dříve 
narozené, o Vánocích myslí. Každý rok 
nás paní učitelky spolu s dětmi navští-
ví, zazpívají koledy, donesou přáníčko 
a navzájem si popřejeme hezké Vánoce  
a hodně zdraví v novém roce. Je to od 
nich moc milé, takže ještě jednou, moc 
děkujeme!

Bývalé kolegyně z mateřské školy
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Přehled o příjmech a výdajích 
OSVČ za rok 2014

Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014  
a pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výda-
jích OSVČ za rok 2014 je možné si vyzvednout na 
MěÚ v Jevíčku na podatelně. 

Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz  » OSVČ » Tiskopisy, formuláře
nebo zadat přímo odkaz  http://www.cssz.cz/cz/
tiskopisy/osvc.htm

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzved-
nout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo 
na Finančním úřadu pro Pardubický kraj, Územní 
pracoviště v Moravské Třebové nebo je stáhnout 
z internetu:
www.financnisprava.cz » Daňové tiskopisy 
(Databáze aktuálních daňových tiskopisů, Vstup 
do sekce) nebo zadat přímo odkaz http://
www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/
databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Vybírání daňových přiznání 
k dani z příjmu FO

Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů FO 
zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské 
Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku 
v zasedací místnosti:
Po 16. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 18. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

INFORMACE OBČANůM Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 4. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s usta-
novením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, informuje o konání 4. zasedání 
Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného 
starostou města Dušanem Pávkem, dipl. 
um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona  
o obcích.
Místo konání: zasedací místnost Měst-
ského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1,  
Jevíčko
Doba konání: 23. 02. 2015 od 16:30 h

Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitel-

stva
5)  Připomínky a náměty zastupitelů a občanů
6) Koupě části pozemku p. č. 550/24 v k. ú. 

Jevíčko-předměstí
7) Korespondence, různé
8) Diskuse
9) Usnesení
  Dušan Pávek, dipl. um. v. r. 
  starosta města Jevíčka

Vážené Gymnázium Jevíčko,
jen s velkou nechutí jsem si přečetl článek, 
který se objevil v minulém čísle tohoto časo-
pisu. Jak vůbec můžete nazvat soutěže, které 
jsme s paní Grimmerovou, paní Pátečkovou 
a spolužáky organizovali, jako „méně úspěš-
né“? Víte, kolik nám to zabralo práce, úsilí  
a volného času, aby bylo všechno připraveno, 
nacvičeno a zorganizováno? Tyto soutěže při-
lákaly nespočetné množství studentů, včetně 
mě, když jsem se jako žák 9. třídy soutěže zú-
častnil. Gymnázium Jevíčko bylo pro mě jas-
nou volbou a chemie mě začala bavit natolik, 
že ji teď studuji na vysoké škole.
Když jsem k organizaci se spolužáky přispíval, 
tak si nevybavuji ani jediného dalšího profe-
sora biologie a chemie, který by se nám snažil 
nějak pomoci. Z jejich strany jsem pozoroval 
jen opovržení a nezájem. Bylo by fajn, kdyby 
někteří pedagogové Gymnázia Jevíčko pře-
stali posuzovat a znehodnocovat práci učite-
lek, které už na škole nepracují.
Přeji Gymnáziu hodně štěstí do dalších let  
a také chci poděkovat všem skvělým profe-
sorům, kteří na škole zůstali, ale i těm, kteří 
již byli propuštěni, za spoustu zkušeností a za 
skvělé čtyři roky mého života.

David Širůček

Proč?
S údivem a rozhořčením jsem si přečetla  
v lednovém Zpravodaji článek První ročník 
Přírodovědné olympiády, na který chci reago-
vat. Podílela jsem se na organizaci těch minu-
lých „méně úspěšných soutěží“ dokonce i jako 
důchodkyně, protože na pomoc z řad kolegů 
nebylo spolehnutí a ani nikdo z nich nebyl 
ochotný se na organizaci soutěže podílet.
Chci se především ohradit proti tomu, že 
předešlé soutěže byly méně úspěšné nebo 
že nynější 1. ročník Přírodovědné olympiády 
byl obohacen o chemii, biologii či ekologii  
a o praktické úlohy pro žáky.
Během minulých sedmi let jsme v podstatě 
„ve dvou“ s kolegyní Věrou Grimmerovou zor-
ganizovaly celkem 14 soutěží, jež probíhaly ve 
dvou variantách: Miniolympiáda z přírodově-
dy byla určena pro žáky pátých tříd, kteří měli 
možnost po vyřešení testu zhlédnout řadu 
chemických pokusů a sami si mohli některé  
z nich vyzkoušet. O motivaci pro vstup do 
tehdejší primy není třeba pochybovat.
Druhá varianta: O putovní pohár Jaroslava 
Heyrovského byla připravena pro žáky de-
vátých tříd, obsahovala chemické zaměření 
a měla obdobnou strukturu jako soutěž pro 
mladší žáky. Obě soutěže zahrnovaly i po-
znatky z ekologie.
Těšilo nás nadšení dětí a uznání a poděko-
vání od pedagogického doprovodu. Mnozí  
z účastníků se následně stali studenty gym-
názia.
Troufám si tvrdit, že právě tyto soutěže vy-
tvořily povědomí toho druhu a další zájem je 
tak pochopitelný.
Nechci, aby tyto řádky vyzněly jako názor 
stárnoucí kantorky (na Gymnáziu v Jevíčku 
jsem působila 32 let), ale mám za to, že právě 
škola by měla zůstávat institucí, která podá-
vá pravdivé informace a rozhodně by neměla 
znevažovat práci a úsilí kantorů, kteří se v ne-
malé míře podíleli na její propagaci.

Mgr. Jindřiška Pátečková

Upozornění na chybu v Jevíčském 
zpravodaji  - leden 2015 ze str.5
V článku s názvem První ročník Přírodověd-
né olympiády se nedopatřením v první větě 
objevila chyba, která změnila její celkové 
vyznění. 
Správné znění věty: Ve středu 10. pro-
since uspořádali pedagogové Gymnázia  
v Jevíčku první ročník Přírodovědné 
olympiády, která nahradila neméně 
úspěšné soutěže z minulých let. 
Za vzniklé nedopatření se omlouváme.
    Mgr. Dita Šponerová, Gymnázium Jevíčko

Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově do  
30. června 2015. 
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a) poplatník, který se po celý kalendářní 

rok nepřetržitě zdržuje v zahraničí,
b) poplatník, po dobu výkonu trestu odně-

tí svobody a vazby,
c) poplatník, který je po celý kalendářní 

rok umístěn v ústavním léčení, náprav-
ném zařízení, domovech důchodců  
a v jiných obdobných zařízeních mimo 
město Jevíčko,

d) poplatník, který má ve vlastnictví stav-
bu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba  
a zároveň má alespoň jeden vlastník 
pobyt ve městě Jevíčko.

Úleva se poskytuje:
a) poplatníkovi, který v příslušném ka-

lendářním roce v k. ú. Jevíčko-město  
a Jevíčko-předměstí dovrší 80 a více let 
věku, ve výši 270,- Kč (poplatek tedy 
činí 270,- Kč),

b) poplatníkovi s pobytem v k. ú. Zadní Ar-
noštov z důvodu snížené četnosti svozu 
komunálního odpadu ve výši 150,- Kč 
(poplatek tedy činí 390,- Kč),

c) poplatníkovi s pobytem v k. ú. Zadní 
Arnoštov, který zároveň v kalendářním 
roce dovrší 80 a více let věku ve výši 
340,- Kč (poplatek tedy činí 200,- Kč),

d) poplatníkovi, který vlastní stavbu ur-
čenou k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není k pobytu 
hlášena žádná fyzická osoba v k. ú. Zad-
ní Arnoštov z důvodu snížené četnosti 
svozu komunálního odpadu ve výši  
150 Kč (poplatek tedy činí 390 Kč).

• CENA VODNÉHO pro rok 2015 činí 35 Kč/m3 vč. DPH
• Cena STOČNÉHO pro rok 2015 činí 31 Kč/m3 vč. DPH
• POPLATEK ZA SVOZ KO pro rok 2015 činí 540 Kč 
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Vyhlášení výsledků soutěže 
Angličtinář roku 2014/2015

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 byly v aule Gymnázia 
Jevíčko slavnostně vyhlášeny výsledky celo-
státní soutěže pro talentované středoškol-
ské studenty anglického jazyka. Do soutěže 
s názvem Angličtinář roku se společně s 5970 
studenty z celé České republiky zapojila  
i skupina žáků naší školy. Soutěž proběhla 
formou online 
testu, který pro-
věřil slovní záso-
bu, znalosti an-
glické gramatiky 
a schopnost po-
rozumět psané-
mu i mluvenému 
textu. Reprezen-
tanti jevíčského 
gymnázia byli v soutěži úspěšní. Nejlépe se 
s nástrahami testu vypořádal Michal Tulek ze 
septimy – v obrovské konkurenci ostatních 
studentů obsadil výborné 11. místo! V cel-
kovém pořadí 273 zúčastněných škol se naši 
studenti umístili na 61. místě.
Michal Tulek převzal v aule gymnázia certifi-
kát a hodnotné ceny od zástupce pořádající 
agentury, který slavnostní okamžik obohatil 
přednáškou o možnostech studia vysoké ško-
ly v cizích zemích. Přítomné studenty třetích  
a čtvrtých ročníků se snažil motivovat ke stu-
diu, cestování a získávání cenných životních 
zkušeností v zahraničí.

Mgr. Petr Veselka

Benefiční koncert Gymnázia Jevíčko
V neděli 4. ledna 2015 se premiérově uskutečnil Benefiční 
koncert Gymnázia Jevíčko. Prostory synagogy v Jevíčku 
provoněné punčem byly zaplněny do posledního místa. 
Koncert zahájila básní paní Jitka Moučková, která rovněž 
koncert moderovala. Poté předala slovo zástupci ředitele 
Jiřímu Janečkovi, jenž přednesl úvodní slovo. 
Jako první vystoupili studenti gymnázia a ukázali, že 
skvěle zvládají nejenom studium, ale také hru na hudeb-
ní nástroje. Žákovskému sboru ZŠ v Jevíčku Smajlíci pod 
vedením paní učitelky Mgr. Blanky Mauerové pomohli  
i někteří učitelé Základní školy v Jevíčku, včetně pana ředitele Mgr. Miloslava Parolka. 
V podání žáků ZUŠ Jevíčko jsme se zaposlouchali do skladby houslového kvartetu vedeného 
Bc. Barborou Křivinkovou, klavírních skladeb žáků učitelů Ivany Svojanovské a Martina Kouřila, 
dipl. um., a na závěr pěveckého vystoupení za doprovodu zobcové flétny a klavíru, jež nacvičila 
se svými žáky Mgr. Kateřina Konečná. Program koncertu završil smíšený pěvecký sbor Cantilo 
pod taktovkou Mgr. Luďka Klimeše.
 Všichni vystupující nám připravili krásné nedělní odpoledne naplněné hudbou a po zásluze byli 
odměněni zaslouženým potleskem. 
Děkujeme všem hudebníkům, kteří vystoupili bez nároku na honorář a také všem, kteří přispěli 
dobrovolným vstupným, zakoupením punče nebo placky. Vybraná částka 4885,-Kč bude pou-
žita na propagaci školy, zejména nového oboru Kombinované lyceum.
          Mgr. Jiří Janeček

Gymnázium Jevíčko v soutěži festivalů „Díky, že můžem“

Řečnické umění
Do mezinárodní řečnické soutěže Young De-
mosthenes se naše škola přihlásila poprvé  
v letošním roce. Účastník soutěží v řečnickém 
umění předvede dvouminutový monolog na 
libovolné téma z nabídnutých tematických 
okruhů. Řečník hovoří na téma, které sám 
zpracoval, nesmí použít text jiného autora. Ve 
školním kole uspěli Natálie Finsterlová a Ja-
kub Mauer a budou naši školu reprezentovat 
2. února v regionálním kole v Pardubicích.
   Mgr. Hana Veselková

Vánoční skok
Dne 19. 12. 2014 to na základní škole ožilo! 
Žáci z 8. B třídy si pro spolužáky z druhého 
stupně připravili soutěž o nejdelší skok z mís-
ta.  Soutěže se mohli zúčastnit i učitelé. „Roz-
nášeli jsme po třídách vlastnoručně vyrobené 
plakáty, psali seznamy tříd a na počítači navr-
hovali diplomy pro vítěze a třídy. V 10:00 jsme 
začali jednotlivě nahánět třídy do tělocvičny 
a sčítat jejich skoky. O dvě hodiny později už 
se vyhlašovaly výsledky,“ uvedl Honza Hader. 
Žáci měli vše perfektně zorganizované. První 
tři místa z každého ročníku byla oceněna di-
plomem, každá třída si odnesla pamětní list  
a byly přidány i diplomy za nejlepší pád  
a nejlepší styl. Nezapomněli ani na učitele, 
kteří si ve skoku vedli velmi dobře. Dopoledne 

bylo pohodové  
a protkané sou-
těživou atmo-
sférou a třídy si 
to jistě užily. 

Klára Mrvová

Literární podvečer, aneb černá hodinka s literaturou
Žáci Základní školy Jevíčko v prosinci loňského roku přijali pozvání Městské knihovny v Jevíčku 
a připravili si literární pásmo. Během hodinového programu přítomní rodiče, hosté a milovní-
ci literatury svým potleskem ocenili jednotlivá vystoupení. Žáci recitovali, předvedli řečnické 
umění, úspěch sklidilo také autorské či scénické čtení. Jednotlivá vystoupení byla proložena 
hrou na hudební nástroje. Posluchači si odnesli nejen kulturní zážitek, ale taktéž Literární pří-
lohu školního časopisu.
Přítomní byli svědky toho, že tyto žáky baví číst, psát či recitovat, že vnímají krásu mluveného 
slova. Nutno podotknout, že mladí literáti za svou práci získávají ocenění na různých literárních 
soutěžích.                 

Mgr. Jiřina Finsterlová 

Gymnázium Jevíčko se na konci listopadu zúčastnilo celostátní soutěže 
festivalů „Díky, že můžem“, která se konala v rámci Festivalu svobody. Do 
programu se mohly zapojit kterékoliv střední školy z celé České republiky. 
Úkolem bylo vytvořit vlastní školní program a poukázat na možnosti, které 
nám dnešní svět nabízí a o kterých mohli lidé před 25 lety snad jen snít.
Cílem festivalu, jenž se konal na Gymnáziu Jevíčko, bylo připomenout 
studentům i široké veřejnosti skutky našich předků během i před sa-
metovou revolucí. Neméně však poukázat na nově nabytou svobo-

du. Organizační tým pod vedením studenta Marka Mrvy sestavil na odpolední hodiny 
jednoho týdne program, jenž se mohl pochlubit promítáním dokumentů, humornými scén-
kami, ukázkovou večeří „tehdy a dnes“, závěrečným pochodem svobody a odhalením pa-
mětní desky studentům, kteří se stali oběťmi totality v období protektorátu a v letech 1948 
- 1989. Mimo to probíhala po celý týden interaktivní výstava dnes již historických exponátů  
z dob socialismu.
Průběh celého dění byl pečlivě fotografován, abychom posléze mohli zaslat fotografie a závě-
rečnou zprávu hlavním organizátorům festivalů středních škol. Ti v daný termín otevřeli veřejné 
hlasování na síti Facebook, kde každý mohl svými „lajky“ ocenit album jakékoliv z celkem 12 při-
hlášených škol. Finální hodnocení se odvíjelo od hlasování na Facebooku a hodnocení poroty.
Vyhlášení výsledků proběhlo dne 29. 12. 2014 ve velkém sále Lucerny v Praze. Zástupci jednot-
livých škol byli pozváni, aby ještě jednou přednesli formou krátké prezentace zprávu o festivalu 
na dané škole – nyní před zraky ostatních. Marek Mrva, Martin Geršl, Hai Hoang Nhi, Lucie 
Novotná a Zdeňka Mauerová se tak rozhodli zpestřit si vánoční prázdniny výletem do Prahy. 
Osobní setkání se studenty jiných škol bylo pro nás pěkným zážitkem. Netrpělivě očekávali 
příchod dvacáté hodiny. Do té doby jsme sledovali vystoupení několika studentských kapel či 
si vyslechli různé přednášky. V daný čas se koncert hudebních skupin na několik minut přerušil 
a byly představeny nejúspěšnější školy.
Bohužel jsme i díky internetovému hlasování mohli tušit, že žádné z vytoužených prvních tří 
míst nebude patřit nám. V celkovém výsledku jsme se nakonec umístili na krásném 5. místě  
z 12 škol, což je pro naše gymnázium výborný výsledek. Na prvním až třetím místě se umístily 
školy, které jsou svoji polohou i velikostí vůči Jevíčku ve velké výhodě. O to hřejivější je pocit, že  
i studenti z malého gymnázia, avšak s dlouholetou tradicí a nadstandardně vstřícným přístu-
pem profesorů, dokáží být stále na vysoké úrovni.
Naše poděkování patří tak právě jim. Pomáhali nám s přípravami festivalu a podporovali nás při 
jednotlivých akcích festivalu. Zejména pak děkujeme paní profesorce Janě Sedláčkové, která se 
zasloužila o hladký průběh celého projektu.

Martin Geršl a Marek Mrva
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Pardubické střípky
Krajská knihovna v Pardubicích a Středisko 
východočeských spisovatelů vyhlásily v rámci 
Roku české hudby 6. ročník soutěže „Pardu-
bické střípky“ na volné téma Tajemství hudby. 
Do této soutěže se mohly posílat příspěvky 
jak literární, tak i výtvarné.  Ve výtvarné části 
soutěže v kategorii 8. a 9. tříd zvítězila Hana 
Kejzlarová, v literární soutěži obsadil 2. místo 
Jakub Mauer. Klára Mrvová za svůj příspěvek 
získala čestné uznání.

Čtenářem na jevišti již 
podruhé

Základní škola Jevíčko se i v letošním škol-
ním roce zúčastnila v rámci kampaně Ros-
teme s knihou soutěže Čtenář na jevišti. Do 
projektu se zapojili žáci 7. ročníku, kteří pře-
četli všechny díly Malého poseroutky Jeffa  
Kinneyho a z každého dílu ve trojicích vybrali  
a následně secvičili scénky. Jednoduchá prá-
ce? Nikoliv. Čtení, diskuse, práce ve skupinách, 
psaní scénáře, výroba rekvizit, výběr kostýmů 
a následné zkoušky, focení a natáčení. Ale  
i smích a legrace. To všechno žáci zvládli. 
Scénky jsme natočili a poslali do republikové 
soutěže k posouzení poroty. S jejím hodno-
cením … Situace musí být zhuštěné, střihové, 
děj posouvá i Gregův komentář. Sympatický 
pokus o jednotlivé, pravděpodobně nejoblí-
benější situace z deníků … jsme spokojeni. 
Mezi pět fi-
nalistů jsme 
se nedostali 
(soutěže se 
zúčas tn i lo 
50 souborů 
ze základ-
ních a umě-
leckých škol, 
g y m n á z i í , 
ale i dětských domovů). Jejich vystoupení 
jsme zhlédli a získali tak podněty pro další 
tvorbu. Soutěže se chceme zúčastnit i příš-
tí rok. Vybrali jsme knihu, se kterou chceme 
pracovat. Pokud se dílo zdaří, chtěli bychom 
pozvat rodiče a milovníky literatury a svým 
vystoupením se pochlubit. 
Více na www.rostemesknihou.cz a www.zsje-
vicko.cz
   Mgr. Jiřina Finsterlová

Vánoční hrátky aneb dárky na poslední chvíli
Ve čtvrtek 18. 12. 2014 se na chodbě ve druhém patře našeho gymnázia opět výtvarně tvořilo. 
Jako každoročně v předvánočním čase se zde konaly Vánoční hrátky. Studenti i příchozí ná-
vštěvníci si mohli vyrobit a letos poprvé i koupit drobné vánoční dárky pro své blízké nebo jen 
tak pro radost.
 Na jednotlivých stanovištích bylo možné vyzkoušet si nejrozmanitější výtvarné techniky – vy-
tvořit brože z plsti, šperky z korálků, FIMA a PET lahví, vystřihnout betlém z jednoho kusu papí-
ru, složit origami, ozdobit perníček, omalovat skleněný svícen a samozřejmě vyrobit si na dárky 
i krásné originální obaly – dárkové krabičky a tašky. Největší zájem však byl o zhotovení placek 
s logem gymnázia nebo podle vlastního návrhu. 
Komu se ale nechtělo nic vyrábět, mohl si dárek zakoupit na vánočním minitrhu. Ten byl na 
letošních hrátkách novinkou. Ke koupi byly slaměné ozdoby, šperky z korálků nebo pouzdra, 
peněženky a hračky z textilu – výrobky našich studentů, kteří je vytvářejí ve svém volném čase. 
Pro všechny návštěvníky byl připraven tradiční ovocný punč, který k Vánočním hrátkám neod-
myslitelně patří.
         Mgr. Jana Janečková

Společenská rubrika 
leden a únor 2015 

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
lednu 2015 oslavili životní jubileum:
František Machálek
Leopold Kubita
Hannelore Skácelová
Blažena Mazalová
Josef Drobníček
Justina Hollerová
Karel Hruda
Růžena Pudíková
Rudolf Spáčil
Marie Machálková

Blahopřejeme občanům, kteří v měsíci 
únoru 2015 oslaví  životní jubileum:
Josef Ondroušek
Marta Vykydalová
Dana Vrbková
Marie Ščobáková
Karel Štindl
Jiří Macháček
Marie  Wolfová
Jarmila Huzlíková

11. ledna uplynulo 
25 let od úmrtí našeho tatínka 

pana 

Františka Továrka.
Vzpomínáme.

Dcera Vlasta a syn František 
s rodinami

Teplé VÁNOCE v Jevíčku
Loňského roku jsme po druhé teplé prosinco-
vé dekádě s průměrnými denními teplotami 
nad 0,0°C, pokračující v třetí s nejteplejším 
prosincovým dnem s průměrnou teplotou 
ve stínu 8,3°C, očekávali i teplé vánoce, ale 
s jakým výsledkem: První dva dny 24. a 25. 
12. byly teplé, ale třetí den 26. 12. to „Štěpán 
pokazil„. Po celý den měl teploty pod 0,0°C  
a byl „ledový“ a tak ledové dny vydržely až do 
konce měsíce.
Za období 34 roků byly celé teplé vánoce 
pouze v sedmi případech.

Nejlépe čtenáře informuje tabulka:

Rok Průměrná teplota °C Maximální 
teplota °C
některý den24. 12. 25. 12. 26. 12.

1980 7,5 6,0 4,0 9,0

1983 4,2 6,8 8,1 11,4

1988 4,9 1,7 2,8 7,5

1997 2,6 6,3 5,4 7,9

2004 4,0 2,5 4,0 4,0

2009 4,3 7,1 0,7 7,1

2011 1,6 1,9 4,0 4,0

2014 5,8 3,1 -1,9 0,0

   František Plech

Milé ženy, zveme vás 
na únorový

 MĚSÍČNÍ 
DÝCHÁNEK

Je to čas jen pro vás samotné – tak drahocen-
ný čas! Dovolte si na chvíli odložit každodenní 
povinnosti a péči o druhé a pojďte se v kruhu 
dalších žen zastavit, nadechnout a nabrat sílu. 
Měsíční dýchánek je čas regenerace a celkového 
uvolnění, ale také nabití energie. Je to čas me-
ditace, masáží, bioenergetických cvičení, tance 
a zpěvu a také sdí-
lení ve společném 
kruhu. Můžete si 
zde položit své ži-
votní otázky a hle-
dat na ně odpově-
di. Můžete jen tak 
odpočívat a proží-
vat. Můžete hledat 
své sny a nalézat k 
nim cestu.  

Těším se na společné setkání 
klinická psycholožka Mgr. Martina Kašpárková

V sobotu 7. února 15-18 hod. 
v centru Palouček, cena 150 Kč
s sebou pohodlné oblečení a deku.

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

případné dotazy.

„Srdce nerozlišuje, kdo je přítomen, 
srdce je rádo, že se setkává.
Každá žena je zde vítána“.
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Ing. Milan Nechuta: Akt

Pořízení nového dodávkového automobilu Fiat 
Ducato pro jevíčské hasiče

Na přicházející hasiče na Výroční valnou hro-
madu Sboru dobrovolných hasičů v Jevíčku 
čekalo před hasičárnou milé a pro mnohé 
nečekané překvapení. Všechny kolemjdoucí 
a přicházející vítal nový automobil Fiat Duca-
to, rok výroby 2014. Pořízení tohoto vozidla 
je výsledkem dlouhého snažení o omlazení 
vozového parku vozidlem, které nahradí Ško-
du Forman. 
Vozidlo je vybaveno výstražným zařízením, 
polepy v hasičských barvách, autorádiem, 
tažným zařízením a spoustou technických vymožeností. Počet míst k sezení je 9, motor 2.3 JTD, 
96 kW. V ceně vozidla je i sada druhých pneumatik na discích. Dále bude dovybaveno vozidlo-
vou radiostanicí Motorola. 
Automobil byl pořízen od firmy PROFI AUTO Říčany u Prahy a výstražné zařízení namontováno 
firmou Progres Šibřina. Celková cena automobilu byla včetně všech doplňků 696.919,- Kč včet-
ně DPH. Cena samotného vozidla byla 638.446,- Kč včetně DPH, výstražné rozhlasové zařízení 
pořízeno za 49.973,- Kč včetně DPH, polepy vozidla za 8.500,- Kč včetně DPH.

Financování vozidla bylo zajištěno následovně: 
• dotace z Pardubického kraje na pořízení automobilu      100.000,-
• dar SDH Jevíčko pro město na pořízení automobilu     100.000,- 
• náhrady za výjezdy k DN JSDH Jevíčko v roce 2013, 2014    156.800,-
• část peněz z prodeje osobního automobilu T 700 městem Jevíčko 340.119,-

Velké poděkování z mé strany patří všem, kteří se jakkoliv podíleli na financování či zajištění 
nákupu nového vozila, zejména pak městu Jevíčku a jeho zastupitelům za výraznou podporu 
v této oblasti.
Závěrem chci popřát, ať automobil slouží dlouho a bez problému všem jevíčským hasičům.
       velitel JSDH a SDH Jevíčko Stanislav Ducháček 

Stréčko, já nekde kecám, ale tentokrát vůbec  
nekecám.
Minolé tédeň sem si řekl, seš v tem duchodě, 
konečně seš svobodné člověk, co be sis neza-
jel do Prahe. Přežels skoro pětašedesát zem, 
kdovi, jak tade bodeš dlóho šlapat trávo, tak 
hať něco hožeješ.
Každé říká, že stači vetahnót pate z baráko  
a jož zažeješ dobrodružství. Tak co bech to 
nevepruboval.
Pěkně sem se voblikl, vzal sem si svatebni vo-
hoz a novó šlajfko.
Se mnó se ledi sami dávaji do řeči, ale  só asi 
nejaky změne v naši společnosti, ve vlako se 
se mnó nedal do řeči nikdo.
V kupé totiž kromě mě měle všeci buď slu-
chátka na hošich, a dělale, že něco poslóchaji, 
nebo něco mačkale na tech note-bookach  
a tvářele se, jako že pracojó.
V Praze sem obešil Václavák a pak sem se 
nenápadně přepojil ke skupince turistu, chtěl 
sem si poslechnót, co jim bode pruvodce po-
vidat. Moc sem se toho nedoviděl, bele to 
Maďaři.
Ale dostal sem se s nima na hřbitov, až ke 
hrobo Franze Kafke. Já se vám přeznám, že 
sem mockrát začal čist, co ten Frantik Kafku 
napsal, ale zhola tomo nerozomim a tak sem 
toho decky nechal. Pré je to absurdni literatu-
ra, no prostě to má hlava nebere.
Ale dež ti Maďaři vodešle, přešil chlapik a ten 
se se mnó k mé velké radosti sám do řeči dal.
Řekl, že je Ital, ale že je ho nás ož patnáct let 
a že de vlastně na jiné hřbitov, kde bode vod 
11.00 pietni akt ho hrobo Jana Palacha.

Tak sme se domlovile, že tam pudeme spolo.
A stréco, to só paradoxe.
Ten Talián bel na tem pietnim akto ož moc-
krát a všecke tam znal. Tak si to představte, 
Talián viděl, že to organizoje pani doktorka 
Čajova, že bode zpivat smišené sbor z gym-
názia z Novéch Butovic a sbor učitelu, keré se 
menoje Smetana.
To všecko zná Ital a já, hrdé Moravan sem to 
neznal.
Célé akt bel moc pěkné a dojemné, řečnila 
he nejaká historička a hledala vodpověď na 
otázko, jak se má člověk bránit proti zlo.
Na Taliána se pak vrhle redaktoři z televize.
Co jim přesně řikal, to ož si nepamatojo, ale 
něco v tem smeslo, že ani v Itálii takovyho hr-
dine nemaji.
A já, jak sem tam tak stál a dival se na hrob 
Jende Palachoviho, tak sem si hominil, že 
bodo lepši, že na sobě bodo pracovat, abech 
úplně  nepromarnil svůj ževot.
Bel sem tam dlóho ho toho hrobo ěště po 
skončeni celé slavnosti, ani ledi nevodcháze-
le, ale chodile se poklonit ke hrobečko Jana 
Palacha.
Meze sebó si poticho povidale a většinó to 
bela cezi řeč.
A já sem si hovědomil, že cizinci si vic vážijó 
našeho hrdine než me domáci.
Řekl sem to tomo Italovi, deš se vemanil z vo-
bleženi tech televiznich kamer.
A von mě povidal:“Doma néni nikdo proro-
kem“. A pak eště za chvilko dodal: “Nevděk 
světem vládne“.

19. ledna 2015 uplynulo 46 let od smrti 
studenta Jana Palacha.

OD NAŠICH ČTENÁŘů

ZIMA (pesimista)
Zima bílá, ta mě nudí,
venku všechno tak studí!
Někdo zimu bere,
mě ale pěkně žere!
Kožich až na paty,
sotva lezu s nákupy!

 Já sním o teplé „TAHITI“ - 
 ležíme tam všichni nahatí!
 To je tak krásný sen,
 nechci být ani probuzen!
 Vzbuďte mě na jaře,
 až se slunce ukáže!

Kapku pořád u nosu,
ještě si chřipku domů přinesu!
Roztahuje se tu půl roku,
nenávidím tuhle slotu!
Listopad - to už je její parketa
 a v květnu mi zmrzla rajčata.

 Zima - ta oku lahodí - 
 a lidi padaj na tom náledí!
 Když vykoukne sluníčko,
 zaplesá mi srdíčko!
 Vem čert zimu do pekla 
 a já si vlezu ještě do tepla! 

Přehled akcí Jevíčko
ÚNOR 2015

4. 2. 14:30 Hrátky  pro rodiče  s dětmi, MŠ 
4. 2. 15:00 Šibřinky, Senior klub
4. 2. 17:00 Žákovský koncert, sál Zámečku
7. 2. 9:00 Jevíčko cup 2015, Žlíbka
7. 2. 20:00 Hasičský ples,  
  sál hotelu Morava
8. 2. 9:00 Jevíčko cup 2015, Žlíbka
8. 2. 10:00 Šachy - Krajský přebor, 
  Hotel Morava
11. 2. 14:30 Hrátky  pro rodiče  s dětmi, MŠ 
11. 2. 15:00 Procvičování paměti, 
  Senior klub
13. 2. 20:00 XI. Městský ples Hotel Morava
14. 2. 9:00 Školení řidičů, AVZO
15. 2. 10:00 Šachy - Okresní přebor, 
  Hotel Morava
18. 2. 15:00 Zpívání, senior klub
21. 2. 10:00 Nohejbalový turnaj, Žlíbka
23. 2. 16:30 4. zasedání Zastupitelstva,  
  zasedací místnost MěÚ
25. 2. 14:30 Hrátky  pro rodiče  s dětmi, MŠ 

JEVÍČKO CUP 2015 v sálo-
vé kopané a nohejbalový turnaj

7. - 8. 2. 2015 - 29. ročník fotbalového 
turnaje v sálové kopané „Jevíčko cup 
2015“, začátek v sobotu i v neděli v 9.00 
hod, pořádá TJ Jevíčko a Město Jevíčko.
21. 2. 2015 - Nohejbalový turnaj dvojic, 
začátek v 10.00 hod, pořádá TJ Jevíčko.
   Srdečně zvou pořadatelé
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Tisková zpráva - Tříkrálová sbírka 2015 v OCHMT

Městská knihovna Jevíčko Vás srdečně zve na:
Cestopisnou přednášku o cestě po MEXIKU. 
Ve čtvrtek 5. února v 18.00 hodin – sál zámečku.
Karel Kocůrek a tři další členové výpravy se vydali do Mexika. Cílem 
byly výstupy na sopky La Malinche, Iztaccíhuatl a třetí nejvyšší vrchol 
Severní Ameriky – Pico de Orizaba. Z vrcholu Izty pozorovali kouřící 
sopku Popocatépetl, putovali horskou krajinou. Na korbách náklaďá-
ků projížděli vyprahlou zemí. Navštívili indiánské památky Teotihua-
cán, Tulu, pyramidy a mariánské poutní místo Guadelupe.
Všichni, kdo jste byli na povídání Karla Kocůrka o Kanadě a Aljašce, jistě si nenecháte ujít další 
z cest tohoto skvělého vypravěče.

12. února 2015 v 17.00 hodin – sál kina v Jevíčku
Listování – Bláznivá teta a já 
Sára má skvělou tetu. Je sice trochu pomatená, ale rozhodně s ní není 
nuda. A na rozdíl od jiných dospělých poslouchá, co jí Sára říká. Mamin-
ce se ovšem nelíbí, že Sára za tetou každou středu jezdí na návštěvu. 
Měla by se prý chovat normálně a kamarádit se radši se stejně starými 
dětmi. Navíc prý teta potřebuje klid, takže by se měla odstěhovat na 
venkov. Sára ani teta s tím samozřejmě nesouhlasí. Jenže rodiče mají vždycky pravdu. Anebo 
ne? Sára s tetou musí něco podniknout. A tak se vydají na cestu do neznáma, aby zjistily, že 
není všechno takové, jak se na první pohled zdá. Pro všechny od 8 do 98 let. Nenechte si ujít 
příležitost skvěle se pobavit i s vašimi dětmi.  Vstupné 50,-Kč.

Svět mým objektivem
Od 14. února 2015 do pondělí 23. února budou na sále zámečku vystave-
ny fotografie amatérských fotografů, fotografek a fotografčat, kteří nám do 
středy 11. února přinesou svoje fotografie. Nenechávejte svoje snímky v po-
čítačích a fotoaparátech a přineste je na společnou tradiční výstavu „Svět 
mým objektivem“.  Výstava bude slavnostně ukončena 23. února v 18.00 
hodin.

Čtvrtek 19. února od 18.00 hodin – sál zámečku
Hynek Skořepa a jeho cesta Přes Sarajevo a Albánii k Ochridskému jezeru:
Moje letošní balkánská cesta začala v Sarajevě, od Sarajevského atentátu totiž uplynulo rovných 
100 let. Pokračovala přes Albánii, která už rozhodně není tou zaostalou zemí, za kterou ji máme. 
Projel jsem ji od Skadaru na severu až po nejzazší jih, kde mne nejvíce zaujalo historické město 
Džirokastra (mimo jiné rodiště albánského diktátora Envera Hodži).
Nejkrásnější však pro mne byl makedonský Ochrid, který je ne nadarmo nazýván „balkánskou 
perlou“. Stanul jsem tam na místech, kudy kráčeli žáci Konstantina a Metoděje sv. Naum či  
sv. Kliment Ochridský. Tam bych se chtěl ještě někdy vrátit.
Přijďte se seznámit s místy, která jsou nejenom krásná, ale hlavně mají vztah k dějinám Čech  
a Moravy. Těším se na Vás.                … a to my také

Stačí trochu píle...
Především stačí trochu píle, vůle a vytrvalosti, 
získáte sebevědomí, obratnost, sportovní do-
vednosti.
Můžete být úspěšní jako vaši vrstevníci na fo-
tografii, stačí přijít mezi nás každé pondělí od 
15.00 h. nebo pátek od 17.00 h. Tělocvična ZŠ 
Jevíčka, vchod od hřiště.
   Za SK Pinec Jevíčko Old. Zecha a R. Vymětal

114 skupinek koledníků (to je asi 450 osob),  
37 prochozených obcí, 430.630,- Kč, 2 koncerty: 
to je skvělá bilance Tříkrálové sbírky 2015 pořá-
dané Oblastní charitou Moravská Třebová.
Letošní sbírka v našem regionu probíhala již od 
3. ledna, kdy se v některých obcích začalo kole-
dovat tak nějak s předstihem. To pravé tříkrá-
lové rušno začalo 6. ledna požehnáním koled-
níků v Moravské Třebové, avšak hlavním dnem 
naší sbírky byla sobota 10. ledna, kdy naše obce 
zaplnila největší skupina koledníků. Kromě ob-
vyklých skupinek tří králů se svým vedoucím 
letos tradičně koledovala také celá jedna třída 
ZŠ Palackého z Mor. Třebové pod vedením pana 
učitele Jarůška a v Útěchově zase koledovaly 
všechny děti z MŠ pod vedením paní ředitelky 
Michaely Lexmaulové. 
Sobotní počasí nám ovšem na všech místech 
příliš nepřálo a mnozí králové byli pořádně pro-
močení. Když konečně ustal déšť a vykouklo 
sluníčko, hlásili z různých koutů silný vítr. O to 
větší DÍKY patří všem koledníkům - ochotným 
dobrovolníkům za to, že do svých kasiček na-
sbírali celkem 410.014 Kč. Za tento skvělý výtě-
žek bychom také rádi upřímně poděkovali všem 
dárcům, kteří koledníkům otevřeli dveře a roz-

hodli se podpořit naše charitní dílo. Díky patří  
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na letošní 
sbírce podíleli. Zvláště děkujeme starostům  
a pracovníkům městských a obecních úřadů. 
Děkujeme  výtvarnici Renatě Štindlové za mod-
rý obrázek tří králů putujících zasněženou kraji-
nou, jenž zdobil přání, které koledníci rozdávali 
všem těm, k nimž přišli. Děkujeme základním 
školám za spolupráci při hledání malých králů. 
Těch, které bychom mohli jmenovat, je mnoho  
a tak děkujeme všem, kteří díky Tříkrálové sbír-
ce vykonali dobrý skutek, jejich jména jsou za-
psána v nebesích.
Jako poděkování pro tříkrálové koledníky a ty, 
kteří se na organizaci sbírky podíleli, jsme při-
pravili videoprojekci pohádky Tři bratři.
Výtěžek z letošní sbírky využijeme na přímou 
pomoc sociálně slabým rodinám a osobám 
v našem regionu, handicapovaným, nebo jinak 
potřebným občanům. Část peněz poputuje 
jako humanitární pomoc na Ukrajinu. Z výtěžku 
Tříkrálové sbírky bychom rádi pomohli rozšířit 
naše sociálně-terapeutické dílny Ulita, a to do 
obce Gruna, kde chceme mimo jiné postavit 
pec na chléb a dále rozvíjet potravinovou dílnu. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky by měl pomoci také 

v rozvoji preventivních programů pro seniory 
a děti ohrožené sociálním vyloučením. Víte-li  
o někom, kdo by potřeboval využít pomoc z Tří-
králové sbírky, kontaktujte nás.
Krásnou tečkou za letošní sbírkou byly dva Be-
nefiční Tříkrálové koncerty. První z nich se konal 
10. ledna v Jevíčku v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie a Oblastní charita M. T. jej pořádala spo-
lu s Městem Jevíčko. Vystoupil Lomnický sbor 
disharmonických amatérů LSDa a varhanní mistr 
Martin Jakubíček. Ti, kteří se koncertu zúčastnili, 
jistě potvrdí, že se jednalo o mimořádný kultur-
ní zážitek. Díky patří Městu Jevíčku, paní Janě 
Martínkové, lékárně U Bílého anděla v Jevíčku  
a firmě ST COM za jejich finanční podporu.  
V neděli 11. ledna se uskutečnil druhý z koncer-
tů, a to v klášterním kostele v Moravské Třebové. 
Ten se nesl jak v duchu vážné hudby v podání 
pěveckých sólistů Kateřiny Hlouškové, Luká-
še Dostála, Lucie Pudilové a Petra Karase, tak 
nechal zaznít i zvuku kytar křesťanské folkové 
skupiny M.E.K.A. z Olomouce. Příjemná atmo-
sféra tohoto krásného koncertu uzavřela letošní 
Tříkrálovou sbírku a nám nezbývá, než ještě jed-
nou dodat:  DĚKUJEME!
 Za Oblastní charitu Moravská Třebová 
 V. Kouřilová

MUDr. Zuzana Šedrlová 
ŠKOLENÍ    27. 2. 2015

Dále neordinuje každý 1. pátek 
v měsíci – 6. 2. 2015. 

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 13. 2. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
 neordinuje každý 3. pátek v měsíci  

– 20. 2. 2015. 

MUDr. Alena Blahová 
– interna 

DOVOLENÁ  5. – 6. 2. 2015
Dále neordinuje každý 3. pátek  

v měsíci – 20. 2. 2015. 

MUDr. Karel Machánek 
DOVOLENÁ  23. – 27. 2. 2015.
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Město Jevíčko Vás zve na

Slosovatelné vstupné o tablet. 
Cena v předprodeji 90 Kč, místenka 10 Kč, na místě 120 Kč. 

13. 2. 2015 od 20 hodin
v sále hotelu Morava

Hraje kapela FRONTMEN
Taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko, 

Mažoretky
Vystoupí houslové duo Femme2Fatale

IX.

PředProdej 
vstuPenek

 
v pondělí 

2. února 2015 
dům hasičů jevíčko

dopoledne 
10-12 hodin

 odpoledne
17-19 hodin

Vás   zve  na                      

POTVOŘENÍ
VÝROBKY
Z FILCU - brože

23. 2. 2015
RC PALOUČEK
od   16.00 HODIN
Lektorné:  30 Kč

ASPV Jevíčko Vás zve na

CVIČENÍ PRO ŽENY
Od 29. lEdNA kAŽdý ČtVRtEk Od 19 hOd V tělOCVIČNě 

GYmNázIA JEVÍČkO /VChOd zEPřEdu/.

CENA: 40 kČ těšÍ SE NA VáS RAdkA JElÍNkOVá
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ASPV Jevíčko Vás zve na 

CVIČENÍ ROdIČŮ 
S dětmI

Společná jednoduchá cvičení rodičů s dětmi od 3 do 6 let, při kterém 
si děti s pomocí dospělých osvojují a zdokonalují základní pohybové 

dovednosti – chůzi, běh, skok, lezení a nacvičují se první cílené reakce 
dítěte na hudbu. Čeká na Vás spousta společných her, cvičení s různými 

pomůckami, jednoduchá cvičení na nářadí a jiné. 

PřIJĎtE mEzI NáS!!!

Od 20. 1. 2015 každé úterý od 16.30 hod. 
v tělocvičně základní školy Jevíčko.

Cvičné 10 kč/lekce   těší se na Vás mgr. Radka Jelínková

pondělky Z A V Ř E N O
15:15-16:15  Jóga pro děti od 3 

let  +  jednou za měsíc  POndělní 
TVOŘENÍ  viz samostatný leták

úterky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky

9:00 HRÁTKY 
S DĚTMI 

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA

16:00 HRÁTKY S DĚTMI
pro běhálky

16:30  VOLNÁ HERNA

pátky Z A V Ř E N O Z A V Ř E N O

ProGrAM senIorskÉHo kLuBu

středa 4.2.

Šibřinky – 2.ročník

ráz: Cvičme v rytme
středa 11.2. procvičování paměti
středa 18.2. zpívání
středa 25.2. hrátky

Zveme všechny maminky s dětmi bez rozdílu věku do rodinného  
centra. Čekají na Vás noví kamarádi a spousta pěkných a zajímavých 
hraček. na hrátkách je pro děti připravený krátký program.

Ve školním roce 2014/15 probíhá kromě hrátek s dětmi několik dalších 
pravidelných aktivit:

jÓGA Pro dĚtI od 3 let – pro přihlášené

PondĚLní tvoření – výtvarná dílna pro šikovné ruce a ručičky

BesedY v rámci projektu Ambasadorky na různá témata, jako je 
bankovnictví, výživa, kosmetika.

Činnost centra je financována z prostředků MPSV a města Jevíčka.

ProGrAM Pro rodIČe s dĚtMI    
stálý program

tělOVýChOVNá JEdNOtA  JEVÍČkO A měStO JEVÍČkO 
POřádAJÍ:

29. ROČNÍk 
HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ

jevíčko cup 2015
7. úNORA – 8.  ÚNORa 2015 

VE SPORtOVNÍ  hAlE  NA ŽlÍbkáCh   

zAČátEk SObOtNÍ I NEdělNÍ  ČáStI  

Od 9.00 hOdIN

 

bOhAté ObČERStVENÍ zAJIštěNO V mÍStNÍ hOSPŮdCE 
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torem „Galla Anonyma“ je stejný autor, jako 
je autor Kroniky české (tedy on sám), kde  
v Počíná se úvod... a v Druhé předmluvě... za 
autora vydával Kosmu, upozorňoval na jmé-
no Kosmas  slovem chvála. Jméno Kosmas 
totiž znamená podle M.K. svět, řád, věčnost, 
popř. také ozdoba, pochvala. Tak v Začíná list 
druhé knihy „Galla Anonyma“ můžeme číst 
slova: vzdát jim náležitou chválu, ve spisech 
a chvalořečech, jsou chvályhodní, žádná 
chvála, život je chvályhodný, k chvále 
knížat. Na začátku Založení kláštera Sázav-
ského čteme: chválena ode všech věřících.  
V kap. 5, kde se o Janu II. Břichatém (Kos-
movi) píše jako o Božetěchovi, jsou slova: 
chvalně všelikou ozdobou.
                                      Pokračování příště

KŘIVOHLÁVEK Josef 
patří mezi význam-
né jevíčské rodáky. 
Starší generace 
jevíčských občanů 
si ho jistě dodnes 
velmi dobře pama-
tuje jako aktivního 
jevíčského obča-
na – Pepka Křivo-
hlávka, se širokým 
spektrem zájmů. 

Mladší generace, která se zajímá o šachovou 
hru, jeho jméno asi také zná, ale možná ani 
neví, že se jedná o našeho rodáka.
Pan Josef Křivohlávek se narodil 13. září 1919 
v Jevíčku. Jeho rodiče provozovali hostinec na 
náměstí v domě č. 83, nyní č. 16. Po absolvo-
vání obecné školy pokračoval na jevíčské re-
álce, kde v roce 1937 maturoval. Jeho spolu-
žákem byl pozdější Prof. Ing. Dr. Přemysl Ryš, 
DrSc., člen a místopředseda ČSAV, v Jaromě-
řicích pak známý dlouholetý ředitel základní 
školy Karel Vystavěl. V současnosti je Josef 
Křivohlávek nejstarším žijícím absolventem 
jevíčského gymnasia. 
Po absolvování reálky nastoupil do Brna 
(chtěl se stát vojákem z povolání), odkud byl 
přeložen do Mukačeva na záložní důstojnic-
kou školu. Školu ukončil jako četař aspirant 
a vrátil se na krátkou dovolenou do Jevíčka, 
aby poté nastoupil na vojenskou akademii 
do Hranic. Vše se nějak zamotalo a povolali 
ho zpět do Mukačeva, aby záložní důstojnic-
kou školu absolvoval tam. Když vyjel vlakem 
z Brna, v rychlíku (v 10 hodin večer v Kyjově) 
se dozvěděl, že byla vyhlášena všeobecná 
mobilizace. Pokračoval v cestě do Mukačeva, 
kde bylo třeba demobilizovat vojáky německé 
národnosti, kteří tehdy v české armádě slou-
žili. Zastihlo ho tam i vyhlášení protektorátu.
Po obsazení Československa 15. března 1939 
byla naše armáda rozpuštěna, a tak se vrací 
do Jevíčka, kde si sehnal dvě krátkodobá za-
městnání. Nedlouho potom odešel pracovat 
do Brna. Po roce byl přeložen do Olomouce, 
kde setrval asi rok. Poté byl přeložen zpět do 
Brna. Tam ho v roce 1942 zastihlo povolání do 
transportu nucených prací. Jednalo se o prv-
ní transport z Brna, všichni byli mladší ročník 
(1921), on jediný byl ročník 1919.

Co by nemělo vidět třetí oko XXXIV      Štěpán Blažek

Kosmovo věnování první a druhé kni-
hy jeho České kroniky. Autor první knihu  
v Počíná se úvod... věnoval proboštu Šebířovi, 
nadanému jak vědeckým vzděláním, tak  
i duševní schopností. Slovo vzděláním může 
být narážkou na Metoděje, neboť podle M. 
Knappové (dále M.K., 2008) methodos lze 
vyložit jako ,(způsob) zkoumání, bádání, po-
znání›. Po tomto věnování následuje Druhá 
předmluva... psaná mistru Gervasiovi. Kosmas 
jím mínil kanovníka pražské kapituly (kolem 
roku 1120). Měl si však čtenář připomenout 
i světce Gervasia, žijícího ve 2. st. v Miláně? 
Tento Gervasius byl sťat mečem poté, když 
před vojevůdcem Anastasiem vyznal svou 
víru, že vítězství při vojenské výpravě lze do-
sáhnout pouze od všemohoucího Boha, niko-
liv od bohů, kteří mají oči, ale nevidí. Hodila 
se Kosmovi slova mají oči, ale nevidí, protože 
chtěl takto upozornit, že některé údaje v jeho 
kronice nejsou při běžném čtení vidět? 
V prvním souvětí Druhé předmluvy... slova 
vzděláním a vědění opět možná narážejí na 
Metoděje. V jedné větě Druhé předmluvy... 
použil Kosmas slova Bůh a podobně. Jméno 
Micha(e)l, původní jméno Metodějovo, zna-
mená podle M.K. kdo ( je) jako bůh, podobný 
bohu. Je narážkou na arcibiskupa Metoděje  
i v první větě slovo arciknězi? Je slovo zkuše-
ným ve větě zkušeným vždy se toužím líbiti 
narážkou na Gorazda? Jméno Gorazd zname-
ná podle M.K. zkušený, zdatný. Skrývá se ve 
jménu Gorazd slovo hora a jméno Rastislav?
Druhé knize Kosmovy kroniky předchází Po-
číná se předmluva ke Klimentovi... Je jméno 
Kliment narážkou na Konstantina, zvaného 
Filozof, a Metoděje? Ti údajně nalézli ostatky 
sv. Klimenta a přinesli je na Moravu. Sv. Kli-
mentovi byl v Římě zasvěcen i kostel, v němž 
byl Konstantin pohřben. Jméno Konstantin 
podle M.K. znamená Konstantinovi patřící; vý-
znam základového jména (constants) je stálý, 
pevný, neměnný. V Počíná se předmluva... užil 
Kosmas slovo stále dvakrát: ...stále v učenosti 
trvá a stále vyčerpáváš hluboké prameny fi-
lozofie. Slovo trvá je významově blízké slovu 
stále. Měl si čtenář při čtení Počíná se úvod..., 
Druhé předmluvy... a Počíná se předmluva... 
Cyrila a Metoděje pouze připomenout nebo 
narážky na ně chápal autor kroniky tak, že jim 
svou kroniku věnuje?
Ve Druhé předmluvě... jsou tato slova: ...,dobře 
činiti neumějí.› Ti totiž jen na to rysíma oči-
ma hledí a do svého srdce jako do diamantu 
pro paměť vštípí to, co bylo řečeno nevhodně... 
někdy si podřímne výtečný Homér. Chtěl Kos-
mas říci, že pouze hledět, třeba i rysíma oči-
ma, je málo? Že očím je v textu něco skryto? 
Že je třeba uplatnit i rozum? Apeluje autor na 
rozum slovem rozumnosti ve Druhé předmlu-
vě... (dáti ji přezkoušeti tvé obzvláštní rozum-
nosti)? 
Jak se autor Kroniky české „podepisoval“? 
Za autora Kroniky české považuji Jana II. Bři-
chatého, který autorství svedl na Kosmu. Vy-
užíval ke svému „podpisu“ významu svého 
jména Jan? To pochází z hebrejštiny a podle 
M.K. znamená: bůh je milostivý, popř. bohem 
daný, milostivý dar boží. Prozrazoval Jan II. své 
přízvisko Břichatý slovy břicho a život? Podle 
Příručního slovníku jazyka českého (http://
bara.ujc.cas.cz/psjc/) má slovo život i tento 

význam: ob. část lidského těla od prsou do třísel, 
břicho. Tento nebo podobný význam (kromě 
významu základního) mělo slovo život snad  
i za Jana II. Břichatého. Využil toho Jan II.  
a podepisoval se i slovy život (avšak ve význa-
mu základním), žít apod.? První knize před-
chází Počíná se úvod... a Druhá předmluva... 
V Počíná se úvod... nalezneme slova: po běhu 
tohoto života přeje odměny [daru?]... věno-
vati [darovati?] tyto stařecké bláhovosti.... co 
bych vám věnoval [daroval?]... V Druhé před-
mluvě...: ...sloužících Bohu... s darem povin-
né modlitby... Živ buď... V závěru první knihy 
čteme: vyprazdňoval břich... do útrob břiš-
ních. V Počíná se předmluva... (druhé knihy) 
čteme: muži tak svatého života... Zvěděl jsem 
totiž od tvého klerika, jménem Bohumila [= 
milostivý Bůh?, narážka na jméno Jan?], jenž 
mi to v soukromí důvěrně pověděl. (Kdo je 
v soukromí důvěrnější než člověk sám sobě?) 
Na začátku druhé knihy jsou slova: Bůh mu 
dal takovou milost. Druhá kniha končí slovy: 
Buď sbohem, čtenáři milý. Třetí knize před-
chází Počíná se omluva... Ta začíná slovy: S při-
spěním milosti Boží... naživu jsoucích osob...  
o činech živoucích lidí. V poslední kapitole 
třetí knihy, v níž píše autor kroniky o sobě, 
čteme na začátku odstavce: z milosti Boží 
sjednán mír..., uprostřed odstavce: milost shů-
ry [Boží] naň zhlédla … a v posledním souvětí: 
z milosti Boží uhasil. V kap. I, 3 je napsáno: 
přinášeli dary. V kap. III, 49, v níž zřejmě Jan II. 
Břichatý vložil své názory do úst biskupa Heř-
mana, čteme: v posledním dechu svého života.  
I autorem „Galla Anonyma“ je snad Jan II. Bři-
chatý. V Listu první knihy čteme: z Boží milos-
ti nejvyššímu biskupovi... za Vašeho života... 
díky darům Boží milosti... odměnu [dar?] 
za ni... dával důstojné dary... za jeho dary...  
V Začíná epilog čteme: ...z daru Božího... 
cenné dárky... Vyslanci dary věnují... Mniši 
dárek přijímají... V Nejprve předmluva čteme: 
se narodil z daru Božího... byl vždy obdařen 
štěstím... V Začíná list ve druhé knize čteme:  
z Boží milosti polskému biskupovi, obdařené-
mu úctyhodnou moudrostí... život je chvály-
hodný... obdarovává nemocného... jako velký 
dar... V Začíná list ve třetí knize čteme: ke 
zbožnému životu  ...složení odměny [daru?]...   
odebrána odměna [dar?] V Začíná epilog 
čteme: toť odměna [dar?] jeho voje...věnuje 
[daruje?] pocty i své dary hojné.
V Kronice anonymného notára... připomínají 
jméno Jan II. Břichatý a jméno Kosmas tato 
slova (ve slovenském překladu): V Začína sa 
úvod...: strastiplného sveta.... na pomoc Bo-
žej milosti... ktorému sú dané rôzne dary. 
Nech sa každou hodinu teší z daru... chvála 
a česť Večnému Kráľovi... z ktorej milosti... 
teraz i na veky. V poslední kapitole to jsou 
tato slova: ešte za života... počas všetkých dní 
života... im daroval zeme... im navždy [na-
veky?] prepustil... tiež daroval zeme... žil až 
do čias... hlásal slová života... za živa pocho-
vaný.... nežili po krste naveky... žil s Kristom 
naveky.
V Založení kláštera sázavského (což je možná 
zmiňované Privilegium církve moravské) jsou 
v první větě slova: vznikl milostí řízení Boží-
ho. A v poslední větě jsou slova: skončili život.
Protože Jan II. Břichatý chtěl zřejmě říci, že au-

pokračování na str. 13
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ka, Míchov, Sudický Dvůr, Skřípov, Nectava, 
Březinky, Březina. Některé obce jsme navští-
vili i vícekrát. Mimo našich výletů jsme se zú-
častnili i některých turistických akcí ostatní 
pořadatelů, včetně autobusových zájezdů. Při 
našich výletech jsme využívali autobusových 
linek. Na jaře, na podzim a v zimě jsme pořá-
dali výlety půldenní, v létě i celodenní. Občas 
s námi chodili školáci, hlavně o prázdninách. 
V roce 2015 pokračujeme ve středečních vý-
letech. V současnosti s námi chodí turisté  
z těchto obcí: Jevíčko, Bělá, Smolná, Vel. 
Opatovice, Borotín, Jaroměřice, Biskupice, 
Chornice. V roce 2015 jsme zahájili již devá-
tý rok naší činnosti. Více fotografií bude na  
www.jevicko.cz.   

Anna Schmidtová, Josef Peka,
    Foto: Pavel Sauer.

Za okupace byl totálně nasazen na práce 
v Německu. Skončil nejprve v lágru u Berlína, 
ale jeho válečné trampoty byly značné. Vy-
střídal několik fabrik, v lednu roku 1945 byl 
přeložen kvůli zdravotním potížím do bez-
prašného prostředí šroubárny, odkud se mu 
dva měsíce před koncem války podařilo utéct 
a skrýval se v Jevíčku až do osvobození.
Po osvobození si mohl znovu obléct vojen-
skou uniformu a dostal hodnost podporučíka. 
Jako trofejní důstojník měl na starosti  shro-
mažďování a odvoz a likvidaci vojenské tech-
niky, které tehdy bylo v okolí Jevíčka mnoho. 
Po sedmi měsících na poslední chvíli využil 
možnosti odejít z armády a nastoupil do Brna 
do znovuobnoveného družstva Elita, ve kte-
rém pracoval již před válkou. Pracoval tam tři 
roky jako zástupce disponenta. Z pracovních 
důvodů cestoval po celé Moravě. Nakonec 
koncem roku 1948 zakotvil v Uherském Hra-
dišti. Brzy si tam zvykl a Uherské Hradiště se 
stalo jeho druhým domovem. Bydlí tam do-
dnes. Na Jevíčko však nikdy nezanevřel, často 
ho navštěvoval. Pravidelně se s ním bylo mož-
no setkat kolem Všech svatých na hřbitově, 
kde navštěvoval hrob svých rodičů. Zúčast-
ňoval se všech sjezdů absolventů gymnasia 
a rád hovořil se svými známými. Je škoda, 
že mu jeho zdraví již neumožňuje cestování 
veřejnou dopravou. Naposledy byl v Jevíčku 
před dvěma roky, kdy ho dovezl jeho kama-
rád autem. 
Jako jinoch byl členem organizace Skaut-
-Junák. Patří mezi vrstevníky Petra Müllera, 
vedoucího organizace v Jevíčku, který byl za 
německé okupace uvězněn a 3. 10. 1944 ve 
Vratislavi popraven. Stavěl s ostatními skaut-
skou chatu ve Smolenském údolí. Skautský 
slib složil dne 29. 6. 1930 jako člen 1. oddílu 
S.J.R.Č.S., Jevíčko. V současnosti je nejstarším 
žijícím jevíčským skautem.
Pepek byl dobrým sportovcem. Byl členem 
jevíčského Sokola, za oddíl HC Sokol Jevíčko 
hrával hokej. Jeho spoluhráči byli – Přemysl 
Ryš, Jan Helešic (známý jako Pugin), Horymír 
Šich, Jiří Nevrlý, Karel Kopecký, František Vr-
bický, Robert Effenberg, Jaroslav Müller. Hrá-
val též tenis a s Přemyslem Ryšem svedl ne-
jednu tenisovou bitvu. V areálu Žlíbek si rád 
zahrál i kuželky. 
V Uherském Hradišti se rovněž zapojil do 
kulturního a společenského života. Zajímalo 
ho divadlo, amatérský film, folklór, cestování, 
příroda, chalupa aj. Seznámil se též s bridžem, 
který ho velmi zaujal a velmi rád se mu vě-
noval. Všechny tyto jeho zájmy ho ponechaly 
duševně svěžím až do vysokého věku.
Životní láskou Josefa Křivohlávka však byla 
královská hra – šachy. Šachy ho naučil hrát 
v osmi letech učitel na základní škole. Později 
ho seznámil s problémovým šachem MUDr. 
Otto Reiss, vášnivý řešitel šachových úloh, 
který se přistěhoval do Jevíčka a který později 
zahynul v německém vězení 2. 5. 1945 v Tere-
zíně v Malé pevnosti. MUDr. Reiss poznal jeho 
šachové nadání a začal ho nabádat k pokusům 
o vlastní skladby. V praktickém šachu byl Josef 
Křivohlávek držitelem I. výkonnostní třídy.
První trojtažka Josefa Křivohlávka, se kterou 
byla seznámena československá šachová ve-
řejnost, byla uveřejněna v r. 1953 v Českoslo-
venském šachu. Dostal za ni zvláštní cenu pro 
začínajícího autora. Jeho skladatelské schop-
nosti se rychle zdokonalovaly a brzy dokázal 

vytvořit originální kombinace a přitom je 
dobře konstrukčně vyřešit. Začínal skládat ve 
stylu české školy úlohové, později se věnoval 
strategickým tématům, ale také úlohám s ne-
tradičním zadáním. Řada jeho úloh byla vy-
soce oceněna a dnes patří Josef Křivohlávek 
k významným českým skladatelským osob-
nostem.
V roce 1988 vydala TJ Slovácká Slavia šachový 
oddíl ve spolupráci OKZ Uh. Hradiště brožuru 
– Josef Křivohlávek: Šachové úlohy, výběr 1953 
– 88 ve které je 90 jeho úloh. S brožurou je 
možno se seznámit v knihovně města Jevíčka.
K devadesátým pátým narozeninám, které 
oslavil pan Josef Křivohlávek 13. září 2014, 
sestavil jeho přítel pan Josef Maršálek knihu, 
která obsahuje celkem 138 úloh, včetně jeho 
prvotiny. Některé úlohy pak pan Křivohlávek 
sestavil společně s některým přítelem, který 
se rovněž zabývá šachovými úlohami. Kniha 
vyšla pod názvem: Josef Maršálek – Šachové 
úlohy Josefa Křivohlávka. Vydalo Akademické 
nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2014.
Jeden výtisk této knihy věnoval pan Josef Kři-
vohlávek autorovi těchto řádků. Abych umož-
nil široké jevíčské veřejnosti seznámit se s vý-
znamným jevíčským rodákem a jeho dílem, 
rozhodl jsem se přenechat tento dar jevíčské 
knihovně. 

 Ing. Jaroslav Zezula st. 

Překvapilo nás parte
Střední a mladší generace se zastavovala  
u smuteční vitríny města a přemýšlela, kdo 
byla Ing. Jitka Farkasová-Skybová z Brna, když 
parte má v Jevíčku. Jmenovaná byla prostřed-
ní ze třech dětí MUDr. Martina Skyby, primáře 
a ředitele plicního sanatoria v Jevíčku v obdo-
bí druhé světové války a nějaký ten rok po ní. 
Po maturitě na zdejším gymnáziu a vysoko-
školském studiu, se jako inženýrka též účast-
nila budování východoslovenských železáren 
v Košicích.
Na Jevíčko nezapomínala i jako důchod-
kyně žijící v Brně. Každoročně několik dnů  
o prázdninách pobývala v Jevíčku. Pravidelně 
navštěvovala dnešní OLÚ, kde prožila dětství 
a část svého mládí. Byt měli vedle kaple. Rádi 
jsme tam chodívali na mrskut. Vždy bylo cuk-
roví, k obdivu velké postavy Ferdy Mraven-
ce, Brouka Pytlíka a dalších brouků, kterými 
stěny dětského pokoje obohatil jejich strýc 
Ondřej Sekora. V Jevíčku ráda pobesedovala 
se svými spolužákyněmi a známými. Stále se 
zajímala o historii Jevíčka i o současný život 
v něm. Městskému muzeu věnovala velké fo-
toalbum, vztahující se fotografiemi k historii 
sanatoria. Od ní mám smuteční skladbu, slo-
ženou jejím tatínkem pro žesťové tři tenory, 
která se hrávala v Nivnici nad otevřenými 
hroby. Dlouho žila mimo Jevíčko, ale trvale je 
měla ve vzpomínkách.
   František Plech

Zdrávi došli !    
V roce 2014 jsme se zúčastnili celkem 73 
akcí. Z toho bylo 51 našich středečních výletů  
a 22 sobotních akcí ostatních pořadatelů 
(KČT, Sokol, ObÚ). Průměrná kilometráž na 
1 výlet byla 11 km, průměrná účast byla 20 
turistů. Účastnický rekord v roce 2014 - 43 tu-
ristů. Celkem jsme v roce 2014 ušli 770 km. 
Seznam obcí, které jsme v roce 2014 navštívili 
v rámci našich výletů: Úsobrno, Pohora, Cet-
kovice, Kladky, Vranová Lhota, Vranová, Zad. 
Arnoštov, Lípa, Před. Arnoštov, Pacov, Boro-
vá u M. Trnávky, Měst. Trnávka, Uhřice, Nový 
Dvůr, Jaroměřice, Víska u Jevíčka, Chornice, 
Bělá u Jevíčka, Smolná, Borotín, Vel. Roudka, 
Vel. Opatovice, Biskupice, Zálesí, Skalice nad 
Svitavou, Boskovice, Gruna, Radkov, Rozstání, 
Babolky, Bahna, Rumberk, Luhy, Hor. Smržov, 
Březinka, Na Červené, Buková, Střítež, Svinov, 
Líšnice, Žádlovice, Loštice, Sudice, Paměti-
ce, Knínice, Šubířov, Studená Loučka, Mírov, 
Podolí, Křemačov, Mohelnice, Hor. Štěpánov, 
Rudná, Benešov u Boskovic, Kořenec, Želiv-
sko, Janůvky, Křenov, Nová Roveň, Bezděčí  
u Trnávky, Bělá u Kladek, Chobyně, Pavlov, 
Suchý, Brťov, Skočova Lhota, Okrouhlá, Vra-
tíkov, Hrádkov, OLÚ Jevíčko, Hartinkov, Vráž-
né, Vážany, Borová u Dzbele, Ošíkov, Černá 
Hora, Bořitov, Jabloňany, Křenov, Mor. Třebo-
vá, Šebetov, Karlín, Svitavy, Býkovice, Lačnov, 
Štěchov, Žernovník, Lysice, Dlouhá Loučka, 
Boršov, Hřebeč, Mladkov u Boskovic, Svitáv-

JARNÍ BAZÁREK – VÝZVA
Mnozí mají ještě v živé paměti loňský podzimní 
bazárek. Účast byla velmi vysoká a ke koupi bylo 
nepřeberné množství oblečení, obuvi a dalších 
potřeb pro děti. Prodalo se zboží za více jak 30 
tis. Kč, což je doposud rekordní částka. 

Většina maminek, které s bazárkem začínaly, už 
chodí do práce a tak je nás na organizaci čím dál 
méně.  Nerady bychom, aby se opakovala situace 
z loňského podzimu, kdy jsme pro nedostatek 
lidí  nestihly roztřídit včas neprodané věci. Proto 
pro jarní bazar hledáme dobrovolníky, kteří by 
chtěli pomoci s uskutečněním akce. 

Předpokládaný termín je měsíc  březen.

Vážní zájemci prosím pište na 
vycitalova@centrum.cz .
V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉHO POČTU DOBRO-
VOLNÍKŮ SE JARNÍ BAZAR KONAT NEBUDE!

   Maminky z Paloučku
pokračování na str. 13
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Tříkrálová sbírka
V sobotu 10. ledna 2015 jsme v obci uspořádali za do-
hledu Oblastní charity Moravská Třebová celonárodní 
projekt Tříkrálové sbírky 2015. Projekt Tříkrálové sbírky 
funguje již několik let a pomáhá všem lidem, dětem, se-
niorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, 
které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na 
pomoc našemu regionu. Kde je to konkrétně, můžete 
zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky http://
www.trikralovasbirka.cz/ 
V naší obci bylo vykoledováno 10.755,- Kč.
     Děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, po-
mocníkům a koledníkům, že jim nejsou lhostejné osu-
dy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými 
dary. 
Děkuji paní Lexmanové za organizaci ze strany Charity, 
dále pak koledníkům a jejich doprovodu Aničce, Barun-
ce, Zuzce, Kristínce, Elišce V., Elišce K., Evě a Libuši.
  Filip Procházka, místostarosta obce

Obec Biskupice

Silvestrovské véšlap na Hrubé kolo       Silvestrovský nohejbálek            Mikuláš

 

POČET OBYVATEL V OBCI K 31. 12. 2014

Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem

216 186 220 184 436 370
zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

POZVÁNKA

MASOPUST – BISKUPICE 
Utíká to, utíká a už je tu zase „Masopust“. Letos se sejdeme a vyrazíme na ob-

chůzku o něco dříve, ať to všechno stihneme. 

Takže sraz masek bude v sobotu 7. února 2015 v 11.30 hod.     
u hasičské zbrojnice. 

Ve 12.00 hod povede naše cesta k panu starostovi, kde si vyzvedneme povolení 
k masopustnímu průvodu. To znamená, že nám bude dovoleno se chovat tento 

den vesele, rozpustile, tančit, zpívat, juchat atd. 
Ukončení masopustního průvodu je plánováno ve večerních hodinách v hospodě 
u „Zechů“. Je pro Vás připraven kulturní program „Pochovávání basy“. Tombola  

a hudba k tanci i poslechu je zajištěná. 
Neváhejte a pojďte se s námi bavit a nadále udržet tuto již několik desetiletí 

starou tradici v naší vesnici.
                          Helena Neuerová, ČČK Biskupice

NABÍDKA STAVEB-
NÍCH MÍST V OBCI  

BISKUPICE
Obec Biskupice nabízí k pro-
deji poslední zainvestovaná 

stavební místa v nové lokalitě 
pro 15 RD:

parcelu č. 199/27  
o výměře 879 m2             

parcelu č. 199/26  
o výměře 857 m2               

parcelu č. 199/42 
 o výměře 826 m2 

CENA 50,-Kč/m2

Další informace na tel. 461 326 521, 
www.biskupice.cz  

Doručení žádostí: -  písemně: 

Obec Biskupice, Biskupice čp. 11,

 569 43 
-  e-mail: biskupice@biskupice.cz

 

Společenská rubrika
leden 2015

Naši jubilanti
Anna Pešková

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli
Zdenek Machálek
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Kluziště
Ačkoliv nám zatím zimní a mrazivé počasí přá-
lo jen pár dnů, určitě stojí za zmínku, že máme  
v Biskupicích svoje vlastní kluziště a řekl bych 
prvotřídní kvality. O tom nejenom svědčí do-
savadní návštěvnost místních dětí. Za tímto 
dobrým skutkem hledejme partu skvělých tátů 
- Zdeňka Nečase, Jiřího Živného, Jana Peku, 
Roberta Zachara, Pavla Koutníka. Pomocnou 
ruku podala i obec Biskupice zakoupením ma-
teriálu na mantinely a vysprávku terénu hřiště.
 Filip Procházka, místostarosta obce

Mateřská škola 
Biskupice

Čeká nás druhé pololetí školního roku. Nové 
děti si již na režim školky, spolužáky nebo práci 
zvykly, některé se na první den ve školce tepr-
ve připravují. Šest dětí se v těchto dnech chystá  
k zápisu do základní školy. Držíme jim palce, 
ať vše zvládnou!
Těšíme se, že i na začátku druhého pololetí 
zažijeme nevšední zážitky, vyjedeme na výle-
ty nebo k nám přijedou herci s představením. 
Také trénujeme jazýčky s paní logopedkou  
a zkoušeli jsme dělat jogínky. Určitě si vyrobí-
me spousty výrobků nebo dárečků z kerami-
ky a potěšíme maminky.
V novém kalendářním roce nás přivítal sníh.  
S dětmi jsme si ho náramně užili. Přejeme si, 
aby nám sníh zase napadl a bylo na čem sjíž-
dět z kopce.
    Žaneta Beserlová, 

ředitelka MŠ

Silvestrovské véšlap na Hrubé kolo       Silvestrovský nohejbálek            Mikuláš

Ohlédnutí za vánocemi
V úterý před Štědrým dnem jsme se sešli u obecního úřadu na zpívání pod vánočním stromkem 
s dechovou kapelou Malohanačka z Velkých Opatovic.

U S n e S e n Í
z 2. zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE ze dne 30. prosince 2014

1/2 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) úpravu rozpočtu obce Biskupice pro rok 2014 - rozpočtové opatření č. 6  dle přílohy 

k zápisu
d) rozpočet obce na rok 2015 ve výši  5 280 000,- Kč viz příloha k zápisu
e) rozpočtový  výhled  obce  Biskupice  na  rok 2016  ve výši 5 000 000,- Kč  a  na rok 2017 ve výši  

5 120 000,- Kč viz příloha k zápisu 
f) obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 1/2015 o místním poplatku za provoz sys-

tému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

g) směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad dle zákoníku práce č. 262/2006 
Sb., a vyhlášky MPSV č.  435/2013 Sb. s platností od 1. 1. 2015

2/2 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) cenu vodného na rok 2015 ve výši 35.00,- Kč/m3 vč. DPH
    Dalibor Šebek   Filip Procházka
     starosta obce   místostarosta obce
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Naši jubilanti v měsíci únoru: 

Josef Vašík 
Jaroslava Markusová
Jaroslava Kohoutová

Alena Fiebichová
Josef Krč

Jaroslav Vykydal
Zdeněk Havlíček

Zdenka Šaršonová

Gratulujeme 
a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Obec Chornice

Obec Chornice ve spolupráci s Obecní knihovnou Chornice 
Vás zve na akci 

 

PLETENÍ KOŠÍKů   
Z PAPÍROVÝCH RULIČEK

Akce se uskuteční dne 6. 2. 2015 od 17.00 hodin 
v kulturním domě v Chornicích

S sebou si přineste: papírovou krabici na oplétání,   
případně vlastní papírové ruličky.

Na místě bude možno zakoupit 
pletací materiál (papírové ruličky).

Sportovci základní školy
 v Chornicích opět v akci

Žáci naší školy rádi sportují, a tak je již tradicí jejich  účast na 
vybraných sportovních akcích.
Ve čtvrtek 8. ledna se žáci 1. – 3. třídy zúčastnili sportovní 
soutěže Švihadlový čtyřboj v Moravské Třebové. 
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu družstvu 2 me-
daile. Svým sportovním výkonem vybojovala zlatou medaili 
Tereza Tatková (kategorie 2. třída). Dalším úspěchem byla 
bronzová medaile, a to zásluhou Tomáše Kopky (kategorie  
1. třída).
Sportovní soutěž  měla neopakovatelnou atmosféru a pro ka-
ždého žáka byla plná zážitků a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále pokračovali ve svém 
úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 
                      Mgr. Iveta Špičková

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti
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Soubor Eduarda Vojana BRNĚNEC
Stefan  VÖGEL

DOBŘE
ROZEHRANÁ PARTIE

Překlad: Magdalena Štulcová

V kulturním domě v Chornicích 
v pátek 20. února 2015 
Začátek v 19:30 hodin.

Winston Churchil:
,,Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.“

Režie:
Jan HEGER – KUČERA a Milada PAVLASOVÁ

Osoby a obsazení:
Fred Kowinski, penzista……………………………………………Jaroslav PAVELKA
Rosalinda Hundsheimerová, jeho hospodyně…………..Jana ČIHÁKOVÁ
Walt, jeho přítel………………………………………………………………….. Jiří ZELENÝ
Leonard, jeho syn………………………………………………………………Dušan BLAŽKA
Dívka, nová hospodyně…………………………………………..Simona JURÁNKOVÁ 
                                                                 nebo  Petra ŠTOUDKOVÁ

Winston Churchil:
,,Jen děti, blázni a velmi staří lidé si mohou dovolit mluvit vždy pravdu.“

Scéna: František LEŠOVSKÝ

Výroba: Magdaléna DVOŘÁKOVÁ, Karel ČERNÝ, Jaroslav PRUDI
Světla: Alois ZEMAN          

Zvuk: Pavel ŠKRANC   a  Jiří SPURN
Hudba: Karel CÓ

Inspice:  Jaroslava PAVELKOVÁ  a  Vlasta PRUDILOVÁ      

Zhodnocení roku 
2014 SDH CHORNICE

Jak už to tak bývá začátkem roku, provádí-
me všichni zamyšlení nad tím starým rokem.  
I my přicházíme s bilancováním roku. Jak řekl 
velitel naší výjezdové jednotky Milan Ševčík, 
byl pro nás rok 2014 náročný.  Sice jsme měli 
k ohni jen pět výjezdů, které však byly o to ná-
ročnější, že hasičská technika, se kterou musí-
me pracovat (požární automobil z roku 1962), 
je již nevyhovující. Akce uspořádané pro ob-
čany se nám vcelku vydařily a budeme v nich 
pokračovat. Jsou to - Pálení čarodějnic, Sraz 
osmičkářů, Lampionový průvod a Silvestrov-
ský ohňostroj. Jak řekl trenér našich družstev 
František Pohanka, hodláme také pokračovat 
v požárním sportu. K tomu nás zavazují úspě-
chy našich mužstev, jak veteránů, tak i mužů, 
které byly přímo výtečné. V roce 2014 jsme 
získali pět zlatých, tři stříbrné a 2 bronzové 
poháry z účasti ve 12 závodech.  Silvestrovský 
ohňostroj byl takovým sladkým zakončením 
na dortu v roce 2014. Děkujeme touto ces-
tou všem členům našeho sboru, členům vý-
jezdové jednotky, obci Chornice, sponzorům 
a občanům za příspěvky na ohňostroj. Také 
děkujeme bývalému starostovi SDH Chornice, 
panu Milanu  Vymlátilovi, za jeho dosavadní 
činnost a práci, kterou pro spolek ve funkci 
starosty vykonal. Dne 3. ledna se konaly volby 
do výboru SDH Chornice a novým starostou 
byl zvolen pan Milan Ševčík. Dále bychom 
Vás chtěli informovat o tom, že stále přijímá-
me nové členy do SDH Chornice, kdy vstup 
není omezen věkem a také nováčky do naší 
výjezdové jednotky. K přijetí nového člena do 
výjezdové jednotky je nutné dovršení plnole-
tosti a dobrý zdravotní stav. Případní zájemci 
se mohou hlásit u starosty sboru Milana Šev-
číka osobně, nebo na tel: 736442028, případ-
ně na email: sdhchornice@seznam.cz
     Za SDH Chornice jednatel Pohanková Andrea

Kultura – připravujeme
Na začátek měsíce března chystáme ve 

spolupráci se ZUŠ Jevíčko 
žákovský koncert 

„Vystoupení nejen 
chornických talentů“. 

Bližší informace otiskneme v příštím čísle 
zpravodaje.
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Informace Obecního úřadu
• se začátkem roku 2015 došlo ke změně provozní doby pobočky České pošty v Jaroměřicích

 pondělí 8 – 11 hodin  zavřeno
 úterý  8 – 11 hodin  13 – 16 hodin
 středa  8 – 11 hodin  13 – 16.30 hodin
 čtvrtek zavřeno   13 – 16 hodin
 pátek  8 – 11 hodin  13 – 15 hodin

• připomínáme provozní dobu Sběrného dvora
  středa   16 – 18 hodin  sobota   9 – 11 hodin

• od ledna výrazně vzrostla cena Zpravodaje, který je do domácností distribuován bezplatně, 
proto bylo rozhodnuto, že na každé popisné číslo včetně rekreačních objektů přijde jedno 
vydání (s výjimkou bytovek, kde bude jedno vydání na bytovou jednotku). Pokud se k Vám 
nedopatřením vydání nedostane, bude možné o něj požádat v obecní knihovně – do vyčer-
pání zásob.

• při letošní Tříkrálové sbírce bylo v obci Jaroměřice vykoledováno 24 064 Kč. Děkujeme všem 
koledníkům i dárcům.

• žádáme občany, kteří parkují svá vozidla na místních komunikacích, aby si je v zimním období 
uklidili na vlastní pozemky. Vozidla na komunikaci velmi komplikují zimní údržbu a může dojít 
k jejich poškození.

Obec Jaroměřice
Výtvarná dílna 

„Kouzlení s FIMO hmotou“ 
v pátek 16. ledna 2015 

pod vedením Mgr. Lenky Greplové je vyhle-
dávanou záležitostí. Tentokrát by se ještě 
několik tvořivých ke sto-
lům v CŽP vešlo, ale když 
nepřišli – mají smůlu! Pes-
trobarevnými lžičkami si 
zamíchají zimní čaj pouze 
ti, co nezaváhali!

Kurz paličkování
První neděli  po Novém roce se sešly téměř 
všechny stávající účastnice kurzu paličkování 
v Centru života a podnikání. Výstavní síň už 
nezdobily betlémy, ale tiše se rozťukaly pa-
ličky.
Napřed si děvčata družně ukázala, co vytvoři-
la přes vánoční svátky. Lektorka ing. Iva Van-
žurová je za jejich pilnost pochválila. Nastínila 
rozpis dalších vyučovacích hodin pro tento 
rok.
Pokud má některá z Vás ostych, či obavy, že 

by techniku ne-
zvládla a přece by 
se ji chtěla naučit, 
neváhejte a přijď-
te se zkontaktovat 
do knihovny nebo 
přímo v neděli  
1. února do další 
hodiny paličkování.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2015                               

Od ledna zahájen další ročník literární soutěže 
pro děti „Lovci perel“ zájemci, přihlaste se  
v knihovně
6. 2., pátek, 18.00 h, výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS), výstava potrvá do 27.3.2015 Vernisáž 
výstavy „Poselství andělů“ obrazy - pastely  
a křída borotínské výtvarnice Kateřiny Procházkové, 
program s reprodukovanou hudbou, zpřístupněno  
v půjčovní době knihovny  PO, ST  9 – 11, 13 – 16,  
PÁ 13 – 18, nb. na tel. 778 086 380
7. 2., sobota, VS
Kurz patchworku s Renatou Edlmanovou
7. 2., sobota, 18.00 h, Pohostinství U Trojanů
18. Turistický večírek, pořádá Klub českých turistů
13. 2., pátek, 16.00 h, VS
DESKOHRANÍ s Petrem Frajvaldem, ukázka  
a možnost výpůjčky osvědčených i méně známých 
společenských deskových her k rodinnému či ka-
marádskému odpolednímu klání. Vstupné 10,- Kč
21. 2., sobota, 16.00 h, VS 
„Z mého života v Americe a na Antarktidě“ 
volné vyprávění Mgr. Aleny Kobelkové Ph.D. 
s bohatou fotodokumentací 
27. 2., pátek, 19.30 h, Pohostinství U Trojanů 
Babské bál s humornými vystoupeními soubo-
ru VJECHÉTEK, k tanci i poslechu hraje skupina 
STOFKa
28. 2., sobota, 20.00 h, Kulturní dům v Chornicích  
Hasičský ples, pořádá SDH Jaroměřice, hraje 
skupina SLZA, vstupné 100,- Kč včetně místenky

PŘIPRAVUJEME:                
Březen měsíc čtenářů – BMČ
2. 3. - 27. 3. 2015, výstavní síň CŽP
Výstava ilustrací VLASTY BARÁNKOVÉ, 
významné ilustrátorky dětských knih, 
zpřístupněno v půjčovní době knihovny  PO, ST   
9 – 11, 13 – 16,  PÁ 13 – 18, nb. na tel. 778 086 380
2.3. - 27.3. 2015
Výtvarná soutěž pro děti „Ilustrace k mé 
oblíbené knize“ Vyhodnocení 31. 3. 2014 ve 14.00 h
6.3. pátek, 9.30 h, Kulturní dům v Chornicích, 
divadelní představení pro žáky 2. stupně ZŠ 
Jaroměřice, Chornice, Měst. Trnávka Forrest  
Carter „ŠKOLA MALÉHO STROMU“ příběh malého 
indiánského chlapce v podání pražského divadla 
CYLINDR s představitelkami Ivetou Duškovou  
a Petrou Bílkovou
6.3. pátek, 18.00 h, VS
„Povídání o léčivech“ s Mgr. Silvií Jirouškovou
8.3., neděle, 9.00 – 18.00 h, VS
Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
14.3., sobota, start 7.00 – 10.00 h na hřišti 
Na Čtvrtničkách Pochod JARNÍ PŘÍRODOU,  
39. ročník, pořádá Klub českých turistů
16.-20.3. , zadní prostory dvora – stodola
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov
24.3., úterý, 18.00 h, VS
„Madeira“ cestopisná přednáška s manželi 
Špillarovými

27.3. pátek, 
od 16.00 h do rána 28.3., 
zahájení v OK, pokračování 
v ZŠ
NOC S ANDERSENEM, plná zábavy, soutěží  
a dobrodružství pro žáky 3., 4. a 5. třídy

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:               
Kurz angličtiny s    ing. Ludmilou  Charvátovou,  
16.30 h, v klubovně CŽP, pondělky
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Petrou  
Hanouskovou, v ordinaci CŽP Pondělky od 16.00 
hodin, objednání přímo v ordinaci nebo tel.: 724 
288 524 
Pilátes od 17.30 h, Aerobic (pokud bude zájem) 
od 18.30 h s Mgr. Janou Kamenou, pondělky
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP vždy od 16.30 hodin  Út, St, Čt 
Cvičení SM - systém s Bc. Barborou Sekanino-
vou, pozor změna! středy od 18.00 h
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK  
461 325 300, nové č.mobilu 778 086 380 !!! 

knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz
                                                                                                                                                            

ředitelství Základní školy a mateřské školy, 
Jaroměřice, okres Svitavy vypisuje 

termín zápisu dětí do 1. třídy 
pro školní rok 2015/16 

na středu 4. února 2015  v 10 hodin 
a v 15.30 hodin



www.jevicko.cz

                            Únor 2015    / 19Měsíčník města Jevíčka

Vernisáž a výstava „Moje volná chvilka“ Hany Šedinové
Aby výstavní síň nezela prázdnotou ani v novém roce, hned v pátek 
9. ledna 2015 nainstalovala svou rozmanitou tvorbu do připrave-
ných prostor výtvarnice ing. Hana Šedinová z Mohelnice.
Vernisáž úspěšně zahájili žáci ZUŠ Jevíčko, které uvedl nový pan 
ředitel MgA. Ondřej Čada. Při představení paní vystavovatelky 
mnozí z bezpočtu hostů byli překvapeni argumentem, že žena  
s tak rozsáhlým výtvarným nadáním vystudovala elektrotechniku. 
Přesvědčili se, že se ztotožní s různorodou výtvarnou technikou  
a nezalekne se zřejmě žádné překážky. Ve výstavní síni mohou hos-
té až do 5. února obdivovat olejomalbu, pastel, keramiku, paličko-
vanou krajku i seriigrafiku.
Jak je možné, že vše zvládne a přitom je hybnou pákou firmy, jak uvedl její pan otec i manžel, 
skromně pokrčila rameny....    Rádi i Vás v jaroměřické výstavní síni přivítáme.

4. usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice ze dne 14. 1. 2015 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. program jednání, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu
2. hospodaření obce za leden – prosinec 2014
3. finanční příspěvek Svazu postižených civilizačními chorobami  ve výši 3000,- Kč.
4. směrnici č. 1/2015 – o poskytování cestovních náhrad.
5. prodej pozemku PK parcela ve zjednodušené evidenci 166/2 o výměře 207 m2 Ing. Romanu 

Christovi dle zápisu
6. dodatek č. 10 k nájemní smlouvě na bytové prostory uzavřené s panem Milanem Trávníčkem
7. smlouvu o pronájmu veřejného prostranství na návsi - stánkový prodej na poutích s panem 

Josefem Lagronem
8. výroční zprávu za rok 2014 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. zprávu o činnosti zastupitelstva od posledního zasedání 
10. povolení kácení dřevin
11. informace o vkladu budovy č. 118 (Žákova vila) a s ní souvisejících pozemků na LV obce 

Jaroměřice ke dni 14. 1. 2015

Zastupitelstvo obce ukládá:
12. starostce obce podepsat všechny uzavřené smlouvy
    Mgr. Iveta Glocová        Stanislav Kosík   
      starostka obce       místostarosta

Tříkrálová sbírka 2015
Letošní Tříkrálová sbírka se nesla v duchu deštivého počasí. Kolední-
kům z Jaroměřic to ale vůbec nevadilo a v sobotu 10. 1. vyrazili do ulic. 
Děti ze ZŠ Jaroměřice na sobě měly zbrusu nové pláště, které ušily 
hodné švadlenky paní Otýlie Nárožná, Zuzana Lexová a Míla Fiando-
vá. Ze šesti skupinek se několika podařilo navštívit a koledou potěšit  
i obyvatele Domova na Kalvárii. Ani Nové Dvory nebyly opomenuty. 
Moc děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do kasičky a pro potřeb-
né pomohli získat krásných 24.064 Kč. Jako poděkování pro koledníky  
a ty, kteří se podíleli na organizaci sbírky, připravila OCHMT video-
projekci pohádky Tři bratři. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme 
všechno dobré v roce 2015. Helena Lexmanová

ŠPANĚLSKO – stáž v mateř-
ských školách ve Valencii

Ve dnech 7. – 13. 12. 2014 jsem se zúčastnila 
zahraniční stáže ve  španělské Valencii. Tato 
stáž proběhla jako jedna z klíčových aktivit 
v rámci projektu „Malí kutilové“, který byl 
financován Evropským sociálním fondem  
a zaštiťován Ústavem primární a preprimární 
pedagogiky Univerzity Hradec Králové a Uni-
versidad Católica de Valencia „San Vicente 
Mártir“. 
V průběhu akce, které se celkem zúčastnilo 12 
předškolních pedagogů, popř. ředitelů spoje-
ných základních a mateřských škol, jsme na-
vštívili 4 velmi odlišné mateřské školy přímo 
ve Valencii. 
Španělské školky mají 2 cykly /0-3 roky,  
3-6 let/ a fungují v rámci škol, které poskytují 
vzdělávání do 16 - 18 let nebo dokonce i ba-
kalářské studium.
V těchto školách jsme měli možnost sledo-
vat“ vzdělávání“ předškolních dětí, pohovořit 
s učiteli, prohlédnout si budovy a vybavení 
jednotlivých škol. Pozoruhodná byla velmi 
aktivní spolupráce rodiny a školy a fungující 
inkluzivní vzdělávání. Kromě exkurzí ve ško-
lách jsme také navštívili místní univerzitu, kde 
jsme studen-
tům prezen-
tovali naše 
p r a c o v i š t ě  
a snažili se jim 
tak přiblížit 
systém vzdě-
lávání v ČR. 
Španělská stáž 
byla pro mě 
velmi přínosnou zkušeností. Odvezla jsem si 
z ní spoustu zajímavých poznatků a inspirací, 
které prezentuji dál …. pedagogům i rodičům.
             Zdenka ILLEOVÁ, učitelka MŠ Jaroměřice

Život v Kanadě
Již dva roky tráví ing. Zdeněk Charvát svůj pracovní i volný 
život na severozápadě Kanady.
Tento směr si naplánoval po vystudování geodézie, aby zís-
kal zkušenosti a zdokonalil se v angličtině. Mladí absolventi 
mají v současnosti velké možnosti, ale jen málokteří z nich 
se odváží na cestu do neznáma, do pustých, takřka nezma-
povaných krajin s velmi rozmanitým a nepříznivým počasím. 
Zdeněk, jakoby vyhledává zážitky plné adrenalinu, proto 
zvolil dočasně tento způsob poznávání nového a bezesporu 
nesnadného pracovního života.
Že rád cestuje, je dobrý fotograf a nemá zábrany před publikem, se přesvědčili hosté přednáš-
ky o cestě po Kalifornii, kterou uskutečnil se svou sestrou Martinou v roce 2010, a o zážitky  
s fotodokumentací se již tehdy oba rádi podělili. Proto jsme využili jeho krátké vánoční návště-
vy doma v Jaroměřicích a obdivovali jsme společně dokonalou prezentaci vzdálených zemí.
Ná závěr jsme popřáli mladému geodetovi a jeho partnerce další pracovní i osobní úspěchy  
a šťastný let, neboť brzy po svátcích odlétli opět využít naplno prodloužený pracovní pobyt na 
západě Kanady.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únoru své významné narozeniny 
oslaví:

Kalinová Ludmila
Pospíšil Antonín

Přejeme oběma jmenovaným ve sváteční 
i všední dny pohodu a především zdraví.

V měsíci prosinci se narodila

Michaela Hrazděrová
Holčičce a jejím rodičům přejeme hodně 

společných radostí.

V posledních dnech nás  nenávratně 
opustili naši spoluobčané:

Jaroslav Langer
Miroslava Mlatečková

Libuše Budigová
Ladislav Kyncl

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

Pronájem reklamních ploch
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na hodinách umístěných 

na Palackého náměstí. Cena je 750 Kč včetně DPH/měsíc.
Město Jevíčko pronajme reklamní plochu na autobusové zastávce 
na ulici K. H. Borovského v Jevíčku. Cena je 200 Kč bez DPH/měsíc. 

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

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

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo okolí do 20 km. 
Opravy nevadí, nabídněte prosím. Tel.: 722 624 829.

Prodám domek 3+1 v obci Úsobrno, vhodný 
k trvalému bydlení i k rekreaci. u domu  
u lesa zahrada 900 m2, předzahrádka, plyn. 
přípojka, septik. Bez rk. 
kontakt: 728 898 707

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

NACENÍME, ZPENĚŽÍME

Bazar nejen nábytku Jevíčko 
v ulici Pivovarská (bývalá tržnice)

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

Nebo kdykoliv po tel. domluvě. 
kontakt:  Vojtěch hebelka, tel.: 608 863 074, www.jbazar.cz

Firma TextilEco a. s.,  

Dřevařská 1418/17, 680 01 Boskovice nabízí 

volná pracovní místa na pozici: 
třídička textilu, manipulační 

dělník/lisař, brigády.
Jednosměnný provoz od 6:00 do 14:30 h, 

možný výdělek až 18.000 Kč hrubého. 
Bližší informace na tel. čísle: 516 411 765. 

Životopisy zasílejte na adresu: lucievaloskova@textileco.as
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