
Co nového v péči o městskou zeleň v Jevíčku?
Vážení spoluobčané,
ještě než jaro naplno zaklepe na dveře, provedli jsme v období vegetačního klidu některá opat-
ření na městské zeleni. Rádi bychom ta nejzásadnější, která vyplývají z doporučení odborníků, 
shrnuli a vysvětlili veřejnosti. Chtěli bychom vás také informovat o provedených náhradních 
výsadbách a plánované revitalizaci uliční zeleně v letošním roce.
V první vlně zimního kácení jsme řešili hlavně provozní bezpečnost na křižovatce ulic M. Mi-
kuláše a A. K. Vitáka. Proto jsme se po odborném posouzení stavu rozhodli v místě, kudy pro-

chází denně velké množství žáků  
a studentů jevíčských škol, po-
kácet jírovec. Letitý strom takřka 
v celé polovině koruny značně 
prosychal s existencí dutin ve hlav-
ním větvení, jak je patrné z detail-
ní fotografie. Komise životního 
prostředí doporučila následně na 
místě zásahu provést náhradní 

výsadbu. Dále byl v lednu pokácen přerostlý smrk v areálu mateřské školy před chirurgickou 
ambulancí MUDr. Melkové. I tento byl z místa odstraněn z důvodu provozní bezpečnosti. Na 
začátku března proběhne rozsáhlý zásah na veřejném prostranství před hřbitovem. O tomto 
místě se v komisi životního prostředí bavíme dlouhodobě. Místo a stromy na něm byly něko-
likrát odborně posouzeny znalcem. Z posledního z posudků Ing. Petra Pěty vyplynulo dopo-
ručení odstranit z lokality 4 havarijní či jinak problematické lípy (číslování stromů navržených 
k odstranění dle situace):

1. Na stromě je zřejmá přítomnost hub, 
usychají konce větví. Jsou poškozeny 
kořenové náběhy a je narušena statika.

3. Strom má prasklou kosterní vidlici ve-
doucí až ke kořenu. Suché větve nazna-
čují postupné odumírání od vrcholu. 

4. Velmi snížená vitalita stromu, odumí-
rající vrchol a pahýly, v minulosti byl 
krácen. Strom je v sestupné fázi vývoje.

5. Strom je považován za extrémně ha-
varijní. Téměř po celém obvodu paty 
kmene rostou václavky, které rozklá-
dají kořenový systém. Může se kdykoli 
vyvrátit. 

Zbývající 3 lípy a 1 javor zůstanou na místě s navrženou instalací vazeb v koruně u některých 
z nich.
Současně jednáme se společností ČEZ Distribuce, aby z provozně technických důvodů přeložila 
stávající horní vedení do země, tak aby na místě mohly být vysazeny stromy nové. Toto řešení 
máme z oddělení rozvoje VN a NN přislíbeno na rok 2018, tedy věřme, že to dobře dopadne.

Ještě loni na podzim jsme vysadili dle návrhu komise život-
ního prostředí 11 nových okrasných a ovocných stromků, 
ale to hlavní v rámci nových výsadeb nás teprve čeká letos. 

 Městu byla v Programu podpory sídelní zeleně schválena 
v loňském roce osmdesátiprocentní dotace ze Státního 
fondu životního prostředí na revitalizaci zeleně na ulicích 
Třebovská a Svitavská. Na ulici Třebovské bude odstraně-
no několik poškozených jedinců, přestárlých a stanovištně 
nevhodných dožívajících jehličnanů. Tyto budou nahrazeny 
výsadbami keřů na kmínku a živých plotů. Na ulici Svitav-
ské, kde v úseku od ulice Nappova chybí zeleň zcela, bude 
koncepce obdobná. Budou použity dřeviny odolnější k do-
pravním exhalátům, zasolení a snášející stísněný prostor 
(přehřívání, nedostatek vody), dřeviny nebránící přístupu 
světla do souběžných domků. Celkové náklady akce budou 
činit 362 tisíc Kč. Případné dotazy k akci rádi zodpovíme na 
MěÚ Jevíčko. Závěrem bychom rádi zdůraznili, že považuje-
me za důležité se stavu zeleně v našem městě, zvláště pak 

solitérních a přerostlých stromů, cílevědomě věnovat. Děkujeme občanům za podněty k této 
oblasti.
	 	 																				Mgr.	Miroslav	Šafář,	Ing.	Pavel	Vykydal		
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Ožehavé téma sociální potřebnosti
S tím, kterak se vzájemně lišíme, jeden 
od druhého, vnímáme dozajista rozdílně  
i pomyslný práh sociální potřebnosti. Hra-
nice se světem bídy, mnohdy pouhý po-
cit jejího překročení, však nebývá zdaleka 
určována jen zákonem č. 482/1991 Sb.,  
o sociální potřebnosti, a nařízením vlády 
č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního 
minima a existenčního minima. Vždyť mě-
síční sazby vládou stanovené nouze činicí 
pro jednotlivce pouhopouhých 3410,- Kč  
a 2200,- Kč jsou pro valnou většinu občanů 
naší společnosti téměř nemožným science	
fiction. Nevyjímaje mnohé reprezentan-
ty rádoby střední vrstvy, které existenční 
tlaky vpravdě nešetří. Copak to je tři a půl 
tisíce, copak bychom z takovéto almužny 
mohli vůbec vyžít, řeknou si. Ne, ani přežít! 
Za první republiky se tomuto dnes takzva-
nému příspěvku	 na	 živobytí říkalo hezky 
česky	 žebračenka. Ta byla vyplácena ne-
zaměstnaným obvykle formou poukázek 
určených k pořízení těch nejnezbytnějších 
potravin a nejnutnějšího oděvu. Obuv teh-
dy nebyla samozřejmostí a tedy ani ne-
zbytnou potřebou pro život. Otevřete-li 
zaprášená alba z těchto již zapomenutých 
a společenské potřebě notně přibarvených 
časů, mnozí z vás mi dáte jistě za pravdu. 
Zejména pak žijící pamětníci. 
Se strukturální proměnou naší společnosti, 
k níž od 50. let minulého století docházelo 
v několika etapách, prošel postupně výraz-
nou modifikací i aspekt sociální potřebnos-
ti. Sociálně potřebný člověk již nehladoví, 
vyhozených potravin jsou ostatně plné 
kontejnery a oděvy a obuví se ve sběrných 
dvorech plní nekonečné fůry. Společnost 
přebytku těmito dříve cennými komodi-
tami v žádném případě nešetří. Sociální 
potřebnost dnes tedy závisí na jiných hle-
discích než jen na jídle a oblečení. V ma-
terialistické společnosti jsou gruntem pro-
blému přirozeně věci materiální podstaty, 
nicméně v jejich nadstavbě a východiscích 
je to zejména sociální vyčlenění, jehož 
hrozba dnes souží nemalou skupinu obča-
nů. Téměř každý má svoje oči a vidí, kde se 
kdo nachází nebo již potácí! Sociální vyčle-
nění mohou bohužel pociťovat a v nemalé 
míře s ním mají větší či menší zkušenost  
i nezletilé nezaopatřené děti, které v roz-
ličných výdobytcích vědy a módních vychy-
távkách neudrží krok se svými šťastnějšími 
vrstevníky. Nehledě na to, co všechno ony 
blaženější ratolesti „úspěšnějších a schop-
nějších“ rodičů za svůj krátký život stačily 
prožít, vidět, poznat či okoštovat! 
V loňském roce to byly proto i zájmy těch 
méně šťastných dětí, co jistou měrou ovliv-
nilo rozhodování členů bytové a sociální 
komise Rady města Jevíčka, a to nejen ve 
věci přidělování uvolněných bytů. Nejedna 
intervence ze strany vedení města do živo-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci březnu 2016 oslaví 
významné životní jubileum 

Jiří Řikovský
Josef Votava
Antonín Kubín 
Květoslava Kejzlarová
Vlastimil Hebelka
Věra Krejčí
Eva Skácelová
Adolf Hiesl
Marie Sauerová
Drahomíra Kobelková
Jaruše Kynclová
Marie Ticháčková
Jaroslav Ambroz  

ta potenciálně potřebných, ať už ta hmot-
ná či pouze poradní, byla v rámci možností 
a diskrétnosti po všech stránkách zvažová-
na a vedle členů bytové a sociální komise 
téměř vždy konzultována jednak se sociál-
ními pracovnicemi odboru sociálně-právní 
ochrany dětí Městského úřadu v Moravské 
Třebové a zrovna tak i se zainteresovanými 
učiteli Základní školy v Jevíčku. Nejednou 
byl též svépomocný odborný pracov-
ník Oblastní charity v Moravské Třebová  
ThDr. Jan Kučera. Nešlo tedy z naší strany, 
jak by se někdo na první pohled domníval,  
o nějakou slabost, zbrklost či stranění 
tomu či onomu, té či oné „zahalečce“, jak 
míní „hlas lidu“, nýbrž se jednalo o pocti-
vá a citlivě zvažovaná východiska vícero 
stran. A námi společně vedená pomocná 
ruka pak alespoň na chvíli přetlačila onu 
neviditelnou ruku v jistých případech nic 
neřešícího trhu. 
Sveze-li se po šikmé ploše na holou dlažbu 
dospělý člověk, mnohdy vlastním přičině-
ním, má holt smůlu. Stáhne-li však s sebou 
i nezletilé nezaopatřené dítě, nelze nad 
tím mávnout rukou. Jak to koneckonců vy-
plývá i ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociál-
ně-právní ochraně dětí, dle něhož je	obec-
ní	úřad	povinen	učinit	opatření	k	ochraně	
života	a	 zdraví	a	 zajistit	 uspokojování	 zá-
kladních	potřeb	nezletilého	nezaopatřené-
ho	 jedince. Věc je proto mnohdy zapekli-
tější, než jak se z tepla domova na první 
pohled může pozdávat. Notabene i všem 
těm, které existenční tlaky vpravdě nešetří.   
A věřte nevěřte, může být i daleko ouvej! 

předseda	bytové	a	sociální	komise 
Mgr.	Rudolf	Beran

Poděkování za spolupráci
Vážení občané,
rád bych chtěl za současné vedení Města Jevíč-
ka vyjádřit poděkování firmě ELPO pod vede-
ním pana Jiřího Popelky, který se s pracovníky 
své firmy staral několik desítek let o údržbu  
a opravy městského veřejného osvětlení. Za 
tuto dlouholetou spolupráci s firmou ELPO 
děkujeme a přejeme panu Popelkovi mnoho 
zdraví a další pracovní i osobní úspěchy. 
Dále Vás informujeme, že na základě výsled-
ku výběrového řízení zajišťuje od 1. 1. 2016 
pro město správu veřejného osvětlení firma  
REGAM CZ, s. r. o. Poruchy na veřejném osvět-
lení prosím hlaste na Městském úřadě Jevíčko 
na kontaktech:
• tel.: 464 620 516 nebo 733 127 240, e-mail 

pro hlášení poruch: sebek@jevicko.cz
Za spolupráci a Vaše podněty ke zlepšení sta-
vu a fungování veřejného osvětlení v Jevíčku 
předem děkujeme.

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

Poděkování MěÚ Jevíčko  
Ing. Jiřímu Valčíkovi

Za zaměstnance Městského úřadu v Jevíč-
ku bych rád společně se starostou poděko-
val za dlouholetou práci na pozici vedoucího 
stavebního úřadu Ing. Jiřímu Valčíkovi, který 
se rozhodl ke konci února na vlastní žádost 
ukončit pracovní poměr. Život přináší změny  
a úřad je tu od toho, aby se s nimi vyrovnal. 
Věříme tedy, že nový vedoucí naváže na kvalit-
ní práci a odbornou erudici svého předchůd-
ce. Ing. Valčíkovi přejeme v dalším osobním 
i profesním životě hodně spokojenosti a do 
dalších let pevné zdraví.

Za	kolektiv	MěÚ	Jevíčko	Mgr.	Miroslav	Šafář

Vážení občané,
nyní si můžete zakoupit novou knihu autora 
pana Adolfa Řehoře mapující osudy občanů 
našeho města, kteří byli odvlečeni za 2. svě-

tové války do koncentračních táborů. Kniha je 
v prodeji  v Turistickém informačním centru na 
Palackého náměstí nebo u autora knihy pana 
Adolfa Řehoře osobně, v obou případech za 

stejnou cenu 145,- Kč.
Vedení	města
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 16. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o ko-
nání 16. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Dům hasičů, Svitavská 466,  
    Jevíčko 
Doba konání: 14. 3. 2016 od 16:00 h
Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Připomínky a náměty občanů
6) Zpráva PČR M. Třebová o bezpečnostní situa-

ci za rok 2015 na Jevíčsku
7) Zpráva o činnosti JSDH města Jevíčko
8) Výměna vodovodu a kanalizace na ul. Okružní 

IV – I. etapa
9) Projektová dokumentace na výměnu vodovo-

du a kanalizace na ul. Růžová a Soudní
10) Realizace akcí v rámci programu regenerace 

MPZ Jevíčko
11) Prodej pozemků v zájmovém území budoucí-

ho areálu Rehau Automotive, s. r. o.
12) Prodej pozemku p. č. 519/41 v k. ú. Jevíčko-

-předměstí
13) Korespondence, různé
14) Diskuse
15) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 2. 2016

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

 

Usnesení z 29. schůze Rady města Jevíčka konané 
dne 25. ledna 2016

1/29  Rada schvaluje ceník za užívání záze-
mí ZŠ Jevíčko při konání veřejných akcí  
v „Panském dvoře“ s účinností od 1. 2. 
2016,

2/29 Rada schvaluje objednávku služeb 
Městské knihovny ve Svitavách pro 
nákup výměnného fondu na rok 2016 
v částce 34.964 Kč,

3/29  Rada schvaluje přihlášení osob k trva-
lému pobytu na adresu Komenského 
nám. 167, Jevíčko dle zápisu,

4/29  Rada schvaluje CN Ing. Marie Zezulo-
vé – projekční činnost ve stavebnictví, 
Jevíčko za zpracování dokumentace 
bouracích prací objektu na ul. Barvíř-
ská 560 v Jevíčku za částku 6.500 Kč 
(není plátce DPH),

5/29  Rada schvaluje poskytnutí dotace ve 
výši 2.000 Kč na zajištění sociální služ-
by Domovu na rozcestí, T. G. Masaryka 
9/33, Svitavy na základě veřejnoprávní 
smlouvy,

6/29  Rada schvaluje spoluúčast města vy-
věšením vlajky na budově MěÚ na 
akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu 10. 3. 
2016,

7/29  Rada pověřuje vedoucí PBH svoláním 
schůzky nájemníků bytů v domě na ul. 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku za účelem 
projednání využívání sušárny nájemní-
ky po odpojení bytů č. p. 552,

8/29  Rada jmenuje Radka Vymětala jako 
člena komise pro výchovu a vzdělává-
ní, mládeže a sportu,

9/29  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

10/29 Rada schvaluje CN společnosti Vod-
ní díla TBD, a. s., Hybernská 1617/40, 
110 00 Praha 1 na zpracování dodat-
ku č. 2 odborné studie „Podpůrná 
protipovodňová opatření k ochránění 
dotčených nemovitostí v souvislosti  
s rozšířením areálu REHAU Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 40.000 Kč bez DPH 
(48.400 Kč vč. DPH),

11/29  Rada schvaluje podání grantové žá-
dosti na Pk v oblasti podpory infra-
struktury pro rozšíření areálu REHAU 
(PPO),

12/29  Rada schvaluje podání grantové žá-
dosti na Pk v oblasti kulturních aktivit 
na akci Festival mládežnických decho-

vých orchestrů v Jevíčku 2016 – 13. 
ročník,

13/29 Rada schvaluje CN firmy Silvestr Badal 
DT, Jaroměřice 452 na zakoupení LED 
TV vč. držáku a montáže za částku 
7.900 Kč vč. DPH pro potřeby stacioná-
ře pro seniory,

14/29 Rada schvaluje plán zimní údržby míst-
ních komunikací Města Jevíčko,

15/29 Rada schvaluje nařízení města Jevíčka 
č. 1/2016 o stanovení rozsahu způso-
bu a lhůtách odstraňování závad ve 
schůdnosti chodníků a místních komu-
nikací a průjezdních úseků silnic,

16/29  Rada schvaluje podání grantové žá-
dosti na Pk z Programu podpory pre-
ventivní péče o sbírky muzeí a galerií 
pro rok 2016 s názvem projektu „Zlep-
šení péče o sbírkový fond muzea Jevíč-
ko a jeho inventarizace“,

17/29  Rada schvaluje příkazní smlouvu s JUS-
TITIA TENDER PARTNERS, s. r. o. ve výši 
30.000 Kč na zajištění zadávacího říze-
ní pro VZ „Výměna vodovodu a kanali-
zace Okružní IV Jevíčko 1. etapa“,

18/29 Rada schvaluje seznam firem k obeslá-
ní pro výběrové řízení na akci „Výmě-
na vodovodu a kanalizace Okružní IV 
Jevíčko 1. etapa“ a složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek 
dle zápisu,

19/29 Rada schvaluje cenu pro fakturaci za je-
den úklid společných prostor budovy 
č. p. 167, vchod z Komenského náměstí 
v Jevíčku ve výši 135 Kč bez DPH,

20/29 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
33.431 Kč bez DPH za výměnu plyno-
vého kotle a expanzní nádoby v kotel-
ně na ul. Kobližná 125 v Jevíčku, kterou 
provedla firma Instalatérství Bidmon, 
s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčka,

21/29 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
31.931 Kč bez DPH za výměnu plyno-
vého kotle v domě č. p. 75 na ul. Růžo-
vá v Jevíčku, kterou provedla firma In-
stalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 
431, Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

22/29 Rada schvaluje podání grantové žádos-
ti na Pk v oblasti kulturních aktivit na 
akci „Jevíčkovění 2016“,

23/29 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11 vel. 
2 + 1 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko 
a bytu č. 5 vel. 1 + KK na ul. Komen-
ského nám. 167, Jevíčko žadatelům dle 
zápisu na doporučení komise bytové  
a sociální,

24/29 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s nakladatelstvím Albatros o ceně kni-
hy Muřinoh a Krchomilka se speciálním 
přebalem pro město Jevíčko v rámci 
záměru vybudování literární stezky.

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

Usnesení z 30. schůze Rady města Jevíčka konané dne 8. února 2016
1/30  Rada pověřuje starostu a místostaros-

tu osobním jednáním s žadateli o od-
koupení pozemků na ul. Třebovská,

2/30  Rada schvaluje záměr prodeje čás-
ti pozemku p. č. st. 64/1 v k. ú. Zadní  
Arnoštov,

3/30  Rada schvaluje odpisový plán majetku 
MŠ Jevíčko na rok 2016 dle zápisu,

4/30  Rada schvaluje přihlášení osoby  
k trvalému pobytu na adrese Nerudo-
va 529A, Jevíčko dle zápisu,

5/30  Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem 
Jevíčko o poskytnutí dotace Gymná-
ziu Jevíčko na ubytované na Domově 
mládeže za 1. pololetí ve výši 17.000 

Kč na základě přijatého usnesení za-
stupitelstva č. 45/1 písm. h) ze dne  
13. 8. 2014 a pověřuje starostu podpi-
sem této smlouvy,

6/30  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

7/30  Rada schvaluje konání dvou divadel-
ních představení v sále kina v Jevíčku. 
Jedná se o divadelní představení Ray 
Cooneyho „ Rodina je základ státu“, 
hranou divadelním souborem teaTrum 
Velké Opatovice v termínu 16. 4. 2016 
za cenu 5.000 Kč + úhradu cestovních 
nákladů a divadelní představení „Ba-
lada pro banditu“ v podání souboru 
Hladolet v termínu 14. 5. 2016 za cenu 

20.000 Kč vč. DPH,
8/30  Rada schvaluje prodejní cenu knihy 

autora pana Adolfa Řehoře „Občané 
města Jevíčka“ k prodeji v TIC Města 
Jevíčko ve výši 145 Kč vč. DPH/kus,

9/30  Rada schvaluje vyhlášení poptávko-
vého řízení na zpracování projekto-
vé dokumentace na akci „Kompletní 
oprava vodovodu, kanalizace a komu-
nikace na ul. Růžová a Soudní v Jevíčku“  
a obeslání firem dle zápisu,

10/30  Rada schvaluje CN firmy Jarmila RU-
DOLECKÁ VALLOVÁ - Věžní hodiny 
Valla, U Jordánka 68, 682 01 Vyškov 
k provedení generální opravy věžních 
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15/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava 
Parolka a Ing. Pavla Vykydala,

15/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaroslav 

Zezula, Mgr. Zdeněk Klein, Mgr. Jiří Jane-
ček,

b)  program zasedání,
c)  rozdělení částky 548.500 Kč na granty 

typu A a C v rámci grantového systému 
Města Jevíčka pro rok 2016,

d)  výsledek výběrového řízení na akci „Ná-
vrh výsadeb na veřejných prostranstvích 
ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
firma Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílko-
va 124, 615 32 Brno za nabídkovou cenu 
298.946 Kč bez DPH (361.725 Kč vč. DPH),

e)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou Zahradnické úpravy, s. r. o., 
Jílkova 124, 615 32 Brno k zpracování akce 

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 15. února 2016
„Návrh výsadeb na veřejných prostran-
stvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko“ 
za částku 298.946 Kč bez DPH (361.725 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

f)  výsledek výběrového řízení na akci „Zpra-
cování projektové dokumentace infra-
struktury pro výstavbu 16 RD v lokalitě 
ulice Vrchlického Jevíčko DSP a DPS“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala fir-
ma BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Pavlovova 
43, 568 02 Svitavy za nabídkovou cenu 
266.000 Kč bez DPH (321.860 Kč vč. DPH),

g)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou BETA-PROJEKT, spol.  
s r. o., Pavlovova 43, 568 02 Svitavy k re-
alizaci akce „Zpracování projektové do-
kumentace infrastruktury pro výstavbu 
16 RD v lokalitě ulice Vrchlického Jevíčko 
DSP a DPS“ za částku 266.000 Kč bez DPH 
(321.860 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

h)  zadání změny č. 1 územního plánu Jevíč-
ko,

i)  nákup vozidla Multicar M26 4 x 4, od firmy 
Tuning E35 DODÁVKY-LITOMYŠL, užitko-
vé vozy nazakázku, Sokolovská 97, 570 01 
Litomyšl za částku 365.000 Kč vč. DPH vč. 
STK a dovozu pro potřeby města Jevíčko,

j)  cenovou nabídku firmy M-SILNICE, a. s., 
Husova 1697, 530 03 Pardubice na vybu-
dování chodníku na ul. Svitavská v Jevíčku 
od č. p. 474 po č. p. 511 za částku 151.948 
Kč vč. DPH,

k)  opravu havárie mostku v Zadním Arnoš-
tově přes potok u bývalé váhy za částku 
do 100.000 Kč,

l)  cenovou nabídku společnosti AGROPRO-
JEKCE Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 
114/IV, 566 01 Vysoké Mýto na zpracová-
ní projektové dokumentace pro územní 
řízení a stavební řízení na akci: „Převedení 
inundačních vod areálem REHAU“ ve výši 
121.000 Kč bez DPH (146.410 Kč vč. DPH),

hodin v Jevíčku za částku 26.800 Kč 
(nejsou plátci DPH),

11/30  Rada schvaluje měsíční ceny předplat-
ného pro zájemce o zasílání zpravoda-
je s předplatným pro ČR ve výši 35 Kč 
vč. DPH, pro evropské země 66 Kč vč. 
DPH a pro mimoevropské země ve výši 
73 Kč vč. DPH a stanovení uzávěrek dle 
zápisu redakční rady zpravodaje,

12/30  Rada schvaluje umožnění inzerce 
ve zpravodaji politickým stranám ve 
všech typech volebních kampaní včet-
ně voleb komunálních. Inzerce bude 
zpoplatněna stejně jako inzerce ko-
merční a nesmí odporovat příslušným 
zákonům a dobrým mravům,

13/30  Rada odvolává pana Oldřicha Zechu  
z členství komise pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu na vlastní žá-
dost,

14/30 Rada schvaluje zpracování projektové 
dokumentace stavby pro vydání sta-
vebního povolení včetně dokladové 
části firmou MATOUŠEK CZ, a. s., Če-
chyňská 419/14a, 602 00 Brno k reali-
zaci veřejných WC a sociálního zázemí 
pro pracovníky města v objektu bývalé 
inseminační stanice na ul. K. H. Borov-
ského v Jevíčku za částku 38.500 Kč 
bez DPH,

15/30 Rada pověřuje místostarostu ve spo-
lupráci s odpadovým hospodářem 
zpracováním plánu odpadového hos-
podářství Města Jevíčko,

16/30 Rada schvaluje zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 1186/3, p. č. 
5143/1, p. č. 4232/1 a p. č. 5452/5, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s. r. o., Klišská 
940, 401 17 Ústí nad Labem a smlouvu 
o zřízení věcného břemene mezi Měs-
tem Jevíčko a společností RWE GasNet, 
s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad La-
bem na zřízení věcného břemene na 
pozemcích p. č. 1186/3, p. č. 5143/1, 
p. č. 4232/1 a p. č. 5452/5, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smluv,

17/30 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a RWE Energie, s. r. o. 
na dodávku zemního plynu pro období 
let 2017 – 2018 za cenu 475 Kč/MWh 
bez DPH a uzavření dodatku na rok 
2016 na sníženou cenu 580 Kč/MWh 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

18/30 Rada pověřuje IT naceněním zadláždě-
ní místní komunikace na Komenského 
náměstí v Jevíčku z použitého žulové-
ho materiálu města,

19/30 Rada pověřuje IT naceněním opravy 
chodníku na ul. Křivánkova před č. p. 
103 – 104,

20/30  Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o zastupování funkce spe-
ciálního stavebního úřadu pro místní 
komunikace s MěÚ Moravská Třebová  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

21/30 Rada schvaluje darovací smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a společností GINA 
Software, s. r. o., Purkyňova 649/127, 
612 00 Brno-Medlánky k převzetí daru 
1 ks tabletu Samsung Galaxy A 9.7 LTE 
v hodnotě 8.490 Kč a 1 ks zásahové-
ho SW GINA pro výjezdová vozidla  
v hodnotě 21.900 Kč, které byly předá-
ny JSDH Jevíčko na Anketě dobrovolný 
hasič roku 2015 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

22/30  Rada schvaluje plán preventivně vý-
chovné činnosti na úseku požární 
ochrany města Jevíčko na rok 2016,

23/30  Rada schvaluje navýšení rozpočtu na 
požární ochranu o částku 30.000 Kč 
z důvodu nevyčerpaného rozpočtu  
v roce 2015 a o částku 70.000 Kč, kte-
rou obdržela JSDH Jevíčko za vítěz-
ství v soutěži „Dobrovolní hasiči roku 
2015“,

24/30  Rada schvaluje finanční částku do 
15.000 Kč vč. DPH na provedení opravy 
vozidla CAS 20 Renault rz. 2E0 1999,

25/30 Rada schvaluje finanční částku 25.000 
Kč vč. DPH na uložení a vestavbu hyd-
raulického vyprošťovacího zařízení LU-
KAS do vozidla Renault CAS 20 RZ 2E0 
1999,

26/30 Rada schvaluje finanční částku 43.446 
Kč vč. DPH na nákup přetlakového dý-
chacího přístroje AUER včetně ocelové 
tlakové láhve pro potřeby JSDH Jevíč-
ko,

27/30 Rada schvaluje finanční částky 26.593 
Kč vč. DPH na nákup dvou kusů ochran-
ných masek MSA UltraElite, dvou kusů 
vyváděcích masek RespiHood a jedno-
ho kusu plicní automatiky MSA Auto-
Max pro potřeby JSDH Jevíčko,

28/30 Rada schvaluje finanční částku 8.773 Kč 
vč. DPH na pořízení SIM karty s dato-
vým tarifem a držáku zásahového ta-
bletu pro potřeby JSDH Jevíčko,

29/30 Rada schvaluje vypracování projektové 
dokumentace firmou Lubomír Klod-
ner, projektová a inženýrská kancelář, 
Rohozná 366 na akci: „Chodník od č. 
p. 466 ul. Svitavská, po č. p. 304 ul. 
Okružní IV-Jevíčko” za částku 40.000 
Kč bez DPH,

30/30 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 519/41 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí,

31/30 Rada schvaluje výpověď z nájmu ne-
bytových prostor, nacházejících se v I. 
NP domu Růžová 75, Jevíčko, vchod ze 
dvora současnému nájemci s výpověd-
ní lhůtou 3 měsíce,

32/30 Rada schvaluje doplnění odpisového 
plánu majetku Města Jevíčko na rok 
2015 dle zápisu,

33/30  Rada schvaluje smlouvu o nájmu ne-
bytových prostor mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem zastoupeným 
Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebyto-
vých prostor na Domově mládeže, ul. 
Nerudova 557, který Město Jevíčko 
využívá za účelem instalace, provozu  
a údržby hlavní stanice kabelové te-
levize s úhradou částky za nájem 
nebytových prostor 850 Kč měsíčně  
a skutečný odběr energie na základě 
odpočtového elektroměru na dobu od 
1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

Dušan	Pávek,	dipl.	um.,	v.	r.,	starosta	 
Mgr.	Miroslav	Šafář,	v.	r.,	místostarosta
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Změna svozu komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu 
místo Velikonočního pondělí 
dne 28. 3. 2016
bude proveden v sobotu 
26. 3. 2016.
 
Svozové nádoby nejlépe 
nachystat k vývozu již 
v pátek večer.

Informace platí pro město Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko. 

Petr	Lorenc,	SITA	CZ	a.	s.

Svozy 
tříděného odpadu 
2016 Jevíčko
Plasty  sudá středa
  lichý čtvrtek
Papír  sudý čtvrtek
Sklo  sudé úterý

Svozy tříděného odpadu 2016 
Zadní Arnoštov 
Plasty  lichý čtvrtek
Papír  sudý čtvrtek
Sklo  sudé úterý
(Mařín svoz plastů a papíru na výzvu.)  
      
Žádáme občany, aby kolem kontejnerů 
udržovali pořádek, děkujeme.

Město	Jevíčko,	SITA	CZ,	a.	s.

15/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu komise životního prostředí,
b)  zápis z jednání pracovní skupiny pro re-

generaci MPZ Jevíčko ze dne 8. 2. 2016 
konané za účelem projednání rozpisu při-
dělené kvóty ve výši 945.000 Kč od Minis-
terstva kultury ČR a návrhu akcí na obno-
vu památek v rámci Programu regenerace 
MPZ Jevíčko na rok 2016,

c)  informace k žádosti Ing. Romana Línka, 
MBA, 1. náměstka hejtmana Pk o pomoc 
zajistit přísedící pro pardubickou pobočku 
Krajského soudu v Hradci Králové,

d)  zápisy z komise stavební ze dne 3. 2. 2016, 
komise bytové a sociální ze dne 20. 1. 
2016, komise kulturní, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje ze dne 14. 1. 2016 
a redakční rady Jevíčského zpravodaje ze 
dne 1. 2. 2016,

e)  zápis z jednání hodnotící komise pro 
formální posouzení grantových žádostí  

z 1. 2. 2016 a zápisy komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu z 8. 2. 2016  
a z 10. 2. 2016,

f)  informace starosty o vývoji jednání se 
společností REHAU v rámci protipovod-
ňových opatření budoucího areálu,

g)  informace o změně provozní doby hřbito-
va v Jevíčku,

h)  informace o podané stížnosti občanem 
města Jevíčka na přetrvávající problémy 
užívání místní komunikace na ul. Růžová,

i)  informace starosty o jednání se zástupci 
pracovních agentur a firmou RABBIT, ve 
věci pracovního pobytu cizích státních 
příslušníků v Jevíčku a uzavření Memo-
randa o společné snaze informovat cizí 
státní příslušníky o nutnosti dodržování 
zákonů ČR a obecně závazných vyhlášek 
města s cílem zvýšení bezpečnosti v Je-
víčku a okolí,

15/4 Zastupitelstvo odvolává:
a)  pana Bc. Jindřicha Beneše, M. Mikuláše 

743, Jevíčko podle ustanovení § 98 záko-
na č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích  
z funkce přísedícího Okresního soudu ve 
Svitavách, do které byl zvolen usnesením 
ZM č. 40/4 písm. a) ze dne 16. 4. 2014, na 
vlastní žádost,

15/5 Zastupitelstvo volí:
a)  přísedícího Okresního soudu ve Svitavách 

podle ustanovení § 64 odst. 1 zákona  
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, obča-
na města Jevíčko: - Stanislava Dokoupila, 
Třebovská 809, Jevíčko.

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

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY ELEKTŘINY

JEVÍČKO
K. H. Borovského, Svitavská pravá 

strana (od Okružní I po ul. Nappova)
dne 1. 3. 2016 od 08:00 do 15:00

PŘEHRADA + CHATOVÁ 
OBLAST

dne 8. 3. 2016 od 08:00 do 15:00

INFORMACE OBČANŮM

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 a pokyny k vyplnění přehledu o příjmech 
a výdajích OSVČ za rok 2015 je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně. 
Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à  Tiskopisy, formuláře nebo  zadat přímo odkaz 
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. 

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzvednout 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 à  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  14. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St  16. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala:	Petra	Minaříková

MUDr. Jiří Hájek 
DOVOLENÁ

15. 3. a 17. 3. 2016.
Zastupuje MUDr. Nádeníčková 
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Zuzana Šedrlová
ŠKOLENÍ

17.–18. 3. 2016.
Zastupuje MUDr. Trčková a MUDr. Křížová 

ve svých ordinačních hodinách.
Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 

– 4. 3. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje každý 2. pátek v měsíci

 – 11. 3. 2016. 

MUDr. Jana Trčková 
KONGRES

1. 3. 2016 a 10.–11. 3. 2016.
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 18. 3. 2016. 

MUDr. Alena Blahová – interna
NEORDINUJE

17.–18. 3. 2016.

MUDr. Jana Melková
NEORDINUJE

17.–18. 3. 2016.
Zastupuje chirurgická ambulance  

nemocnice Boskovice a chirurgická  
ambulance nemocnice Svitavy.

MUDr. Karel Machánek
DOVOLENÁ

29. 2.–5. 3. 2016.
Akutní případy ošetří nemocnice 

Boskovice nebo Svitavy.

Zpracovala:	Minaříková	Petra
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Město Jevíčko nabízí od 1. 4. 2016 

k pronájmu prostor 
vývařovny a jídelny 
v přízemí budovy 

bývalého augustiniánského kláštera 
v Jevíčku na ulici Soudní 51.  

Součástí pronájmu je část kuchyňs- 
kého vybavení vývařovny. 

Na podrobnosti 
pronájmu se 

mohou zájemci 
informovat na 
Podniku byto-
vého hospo-
dářství města 

Jevíčka u vedoucí pí Jiřiny Šunkové 
– tel.: 461 325 179, 

e-mail: pbh@jevko.net.
Vedení	Města	Jevíčka

Ukončení vysílání regionálního infokanálu KABELOVÉ  
TELEVIZE CZ s.r.o. 

Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o ukončení vysílání regionálního infokanálu KABELOVÉ TELEVIZE 
CZ s.r.o., který běží v rámci vysílání místní kabelové televize, a to k termínu 31. 3. 2016. Ukončení 
vysílání schválilo na svém 13. zasedání dne 14. 12. 2015 zastupitelstvo města.  K rozhodnutí 
nás vedla zejména ekonomická skutečnost, kdy město každý měsíc hradilo částku 6000,- Kč 
za provozování infokanálu, který byl však minimálně využíván. K efektivnímu využití by bylo 
zapotřebí vytvářet reportážní videa a záznamy např. z akcí města v omezené délce maximálně 
30 minut a ty by poté mohly být v potřebných technických parametrech vysílány. I tato činnost 
zpracovávání videí a záznamů však stojí nemalé peníze. Uveřejňování záznamů z nejrůznějších 
akcí města, spolků a organizací je dnes možné bezplatně řešit pomocí veřejných internetových 
serverů jako je např. Youtube. Tímto rozhodnutím bylo ušetřeno v rozpočtu města v roce 2016  
celkem 54 000,- Kč. Díky této uspořené částce jsme mohli posílit výdaje na bezpečnost ve měs-
tě a rozšířit pracovní dobu bezpečnostní agentury např. o pravidelný dohled u přechodů pro 
chodce v blízkosti místních škol, a to mezi 7. – 8. hodinou ranní, kdy proudí davy školáků do 
vyučování. Na vysílání ostatních kanálů KABELOVÉ TELEVIZE CZ s.r.o. nemá ukončení vysílání 
infokanálu žádný vliv.
Věříme, že chápete naši snahu o efektivní vynakládání veřejných prostředků města a současně 
se omlouváme všem občanům, kteří infokanál pravidelně sledovali. V rámci dobré informova-
nosti budeme maximálně využívat ostatní komunikační kanály města – městský rozhlas, Jevíč-
ský zpravodaj a webové stránky města.

Dušan	Pávek,	dipl.um.,	starosta	Města	Jevíčka

ANKETA 
- Městský rozhlas

Znělka městského rozhlasu
Vážení občané, na základě vašich připo-
mínek vyhlašujeme novou anketu, kdy 
můžete společně s námi zvolit znělku 
upozorňující na začátek hlášení městské-
ho rozhlasu

a) líbí se mi stávající znělka

b) zkrácená verze stávající znělky

c) znělka dle vlastního výběru 
    doplňte: 

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

Vyplněné anketní lístky odevzdávejte  
v TIC na Palackého náměstí, nebo vyplňte 
na webu města. Anketa bude ukončena 
31. 3. 2016

Jevíčský zpravodaj si můžete nechat zasílat kamkoliv  
v rámci předplatného

Vážení čtenáři,
od 1. 3. 2016 si můžete předplatit Jevíčský zpravodaj a my Vám jej budeme pravidelně zasílat 
kamkoliv na Vámi požadovanou adresu. Této možnosti mohou například využít rodáci z našeho 
města a regionu, kteří nyní bydlí v jiném městě nebo i v zahraničí. Předplatné může být také 
vhodným dárkem pro Vaše blízké trvale bydlící mimo Jevíčko, kteří se stále aktivně zajímají  
o dění a aktuality v Jevíčku a okolních obcích.
Předplatné si můžete objednat na podatelně MěÚ Jevíčko osobně nebo na tel.: 464 620 511 
nebo e-mailu:  reklamy@jevicko.cz.  
Ceny předplatného jsou níže uvedeny v měsíčních sazbách. Objednat si 

můžete jednotlivé měsíce nebo celý rok:

ČR    35 Kč/měsíc
Cizina – evropské země  66 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 73 Kč/měsíc

Vedení	města

Hanácká zemědělská  
společnost Jevíčko a. s.
a  Chornická z. o. s., a. s.

přijímá od 1. 3. 2016 objednávky  
naturálií:
Krmná řepa - 300,- Kč/ar (cca 5 q)  
max. množství na osobu 2 ary
Brambory tříděné -  platba až  
při odběru 
Objednávky krmné řepy do  
konce března.

Objednávky přijímá: 
Veronika Biberle Haderová, DiS.

Muzeum informuje – model 
Křivánkova mlýna projde  

restaurováním    
      Návštěvníci muzea se donedávna setkávali 
v jeho expozici s jedním nepřehlédnutelným 
sbírkovým exponátem – mechanickým mode-
lem tzv.“Křivánkova mlýna“. Ten byl již v roce 
1925 vyroben mlynářem Ludvíkem Křivánkem 
přímo na elektrický pohon. Devadesát let 
sloužil svému účelu tj. seznámit návštěvníky 
s prací mlýna (v malém). Za tu dobu došlo 
k jeho částečnému poškození jak konstruk-
ce, tak pohyblivých částí. Nešlo o záměr, ale 
o únavu materiálu (převody a tažné řemínky), 
odlepily se některé drobné součástky a v ne-
poslední řadě zapracoval na dřevěných čás-
tech i červotoč.
      Správce muzea a vedení Města Jevíčka 
se obrátili na firmu Czech Blades, s. r. o. za-
stoupenou Ing. Mášou se žádostí o finanční 
výpomoc při opravě mlýna. Ing. Máša byl vel-
mi vstřícný k otázce spolu financování restau-
rátorských prací na výše uvedeném modelu 
mlýna a přislíbil spoluúčast 9.000 Kč, což je 
polovina z celkových nákladů. Rovněž pomo-
hl zajistit restaurátorskou dílnu. Ing. Mášovi 
a jeho kolegům za to patří dík. Restaurová-
ní muzejního exponátu „Křivánkova mlýna“ 
bude zajišťovat Střední škola umění a designu  
a Vyšší odborná škola Brno.
Ze smluvních vztahů vyplynula povinnost pře-
vozu mlýna do restaurátorských dílen v Brně. 
Tohoto úkolu včetně výroby „přepravní dře-
věné klece“ se zhostil pan Stanislav Ducháček 
a dva pracovníci VPP. Model mlýna byl pevně 
ukotven v kleci a následně ve vozidle, dosta-
tečně zabalen a dne 20. ledna 2016 v hasičské 
dodávce odvezen do Brna.
      Správce Městského muzea Jevíčko děku-

je touto cestou 
za vstřícný pří-
stup při reali-
zaci této zatím 
ojedinělé akce 
vedení města, 
rovněž pra-
covníkům VPP  
a p. Ducháčkovi 
za pomoc. „Kři-
vánkův mlýn“ by 

se v muzeu měl v plné kráse předvést koncem 
října letošního roku.

			Mgr.	Helena	Ulčová,	správkyně	muzea
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Vítejte v Káčku!
Slavnostního otevření čtenářského klubu Káčko Základní školy Jevíčko 
se 7. ledna 2016 zúčastnili sponzoři, zástupci města, rodičů a žáků. Před 
samotnou prohlídkou klubu uvítali hosty žáci krátkým kulturním pro-
gramem. Milým slovem přispěli radní Rudolf Beran, místostarosta Mi-

roslav Šafář a starosta Dušan 
Pávek. Během dvouměsíční 
činnosti již proběhly noční 
čtenářský klub „Přibliž se“  
a prázdninové čtení „Na ces-
tě“. Klub je využíván v době 
přestávek a v odpoledních 
hodinách. V rámci klubu při-
pravujeme program nejen 
pro žáky, ale i pro rodiče  
a kolegy. Za žáky a čtenáře 
děkují všem, kteří se podíleli 

na realizaci klubu, Hana Veselková a Jiřina Finsterlová, učitelky základní 
školy. Prohlédnutím fotografií na www.zsjevicko.cz se klubu více při-
blížíte. Jiřina	Finsterlová	a	Hana	Veselková

Olympionici na Základní škole v Jevíčku
Již druhým rokem je naše škola zapojena do projektu Česko sportuje - Olympijský víceboj. Vznikl ze statistik, které jasně ukazují, že děti se hýbou 
málo. Olympijský víceboj nabízí sportovní náplň pro všechny děti. Ať už školáky povzbudí ke sportování pro radost, nebo v nich probudí touhu 
ukázat sportovní talent, hlavní je, aby se sport stal přirozenou součástí zdravého životního stylu dětí. Skvělou motivací je sportovní vysvědčení, 
které dětem ukáže jejich silné sportovní stránky a na straně druhé jejich rezervy, v čem se zlepšit a hlavně jakým způsobem.  V letošním školním  
roce byla vyhlášena soutěž „Sportovní den se Sazka Olympijským vícebojem“. Podmínkou bylo splnění třech disciplín u 35 % žáků do 30. 11., 
napsání motivačního dopisu s odůvodněním, proč by měli přijet právě k nám, a nápaditě zpracovanou pozvánku. Tak jsme vše učinili. Nejprve 

zmotivovali sami sebe a pak žáky. Na dopise jsme se podíleli my učitelé a na pozvánce žáci. Výsledek 
se dostavil. Dne 10. 2. 2016 naši školu, jako jedinou v kraji, navštívila čtyřčlenná olympijská hlídka. Jako 
host byla olympionička a mistryně světa ve trojskoku Šárka Kašpárková i s jejím životním partnerem  
a trenérem v jedné osobě Michalem Pogánym. Úžasné na celé akci bylo, že celá hlídka dorazila již brzy ráno  
a organizovala společně s našimi učiteli sportovní disciplíny během celého dopoledne. Během sporto-
vání žáci měli možnost získat podpis a foto se Šárkou. Následovala velmi zajímavá beseda s prezentací, 
ukázkou medailí a samotným trojskokem. Poté se v doprovodu pana ředitele naobědvali ve školní jídelně.  
O občerstvení během dne se vzorně postaral pan Ladislav Trojan, kterému tímto děkujeme. Odměnou 
byla pro nás spokojenost žáků, ale také všech členů olympijské hlídky, kteří si pochvalovali nejen příjem-
nou atmosféru školy, ale i moravskou pohostinnost.    
																																																																						 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Mgr.	Jarmila	Parolková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Sportovní úspěchy žáků ZŠ Jevíčko
Na začátku února se konal v Moravské Třebové „Švihadlový čtyřboj“. 
Děti v průběhu tohoto závodu skáčou čtyřikrát po jedné minutě a to 
dopředu, vzad, střídmonož a po jedné noze. Naši školu reprezentovali 
žáci druhých a třetích tříd: Nikola Dvořáková, Ondřej Havlíček, Miloslav 

Parolek, Veronika Sedláková, 
Tereza Trmačová, Michal Te-
glasz, Tereza Procházková, Lili 
Procházková, Elena Forethová, 
Kateřina Martincová a Lucie 
Kalousková.
V konkurenci 106 dětí se naši 
„borci“ vůbec neztratili.  Tere-
za Trmačová ve své kategorii 
obsadila první místo, Veronika 
Sedláková obsadila misto třetí  
a Elena Forethová by dostala 
medaili bramborovou. Terezka 
během čtyř minut přeskočila 
švihadlo 475krát. Chce se s ní 
někdo poměřit :-)  ?
Začátek února patří rovněž 
lezcům. Ti se letos v omeze-
ném počtu vydali do okresní-
ho kola v Poličce. Proč v ome-
zeném počtu? Téměř všichni 
závodníci lyžovali v Koutech 
na rozšiřujícím lyžařském kur-

zu. Jméno naší školy tak zastupovala jedna dívka - Eliška Mauerová 
a dva kluci - Ondřej Ambroz a  Marek Ševčík. A lezlo jim to mooooc 
dobře. Marek vyhrál ve své kategorii rychlost i obtížnost. Eliška byla 
druhá na rychlost a druhá i na obtížnost.
Žákům díky za vzornou reprezentaci a hodně sil do dalších bojů.

Mgr.	Jana	Ševčíková

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Europoslanec Tomáš 
Zdechovský mezi gymnazisty

Cesty Českou republikou zavedly českého europoslance Tomáše Zde-
chovského i na naše gymnázium. Tomáš Zdechovský působí v Evrop-
ském parlamentu od roku 2014 a je členem KDU-ČSL. 
Na Gymnázium v Jevíčku přijel dne 9. února za studenty na besedu  
o Evropské unii. V úvodu pronesl několik slov o své minulosti i nynějším 
působení. Také studentům prozradil, co jej osobně přivedlo na dráhu 
europoslance. 
Poté dal pan Tomáš Zdechovský prostor pro dotazy. Hlavním tématem 

diskuse se stala migrační 
krize a její řešení. 
Upřímnost a nadhled pana 
Zdechovského učinily ze 
setkání velice zajímavou  
a přínosnou debatu, která 
dala studentům možnost 
seznámit se s prací poslan-
ce Evropského parlamentu.

Martin	Geršl,	3.	B
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Gymnazisté opět mezi nejlepšími
I v letošním školním roce uspěli studenti Gymnázia Jevíčko v okresních 
kolech jazykových soutěží.
Jako první proběhlo 9. února 2016 okresní kolo Olympiády v českém 
jazyce na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole ekonomické ve 
Svitavách. V konkurenci 21 studentů středních škol z celého okresu 
skončila Sára Pětvaldská z 2. A na výborném čtvrtém místě a stala 
se náhradnicí do krajského kola. Simona Čapková, která obsadila  
17. místo, byla nejmladší účastnicí, a tak především sbírala zkušenosti 
do dalších ročníků soutěže. 
Ve středu 10. 2. 2016 se na jevíčském gymnáziu konalo okresní kolo 
Soutěže v anglickém jazyce, které tradičně připravili vyučující gymná-
zia Mgr. Josef Huf a Mgr. Petr Veselka. Letos se účastnilo 14 studentů 
ze sedmi středních škol okresu Svitavy. Žáci našeho gymnázia potěšili 
svými výkony. Martin Geršl ze třídy 3. B skončil na krásném 4. místě  
a bude náhradníkem do krajského kola. Adéla Sedláčková ze třídy 2. B 
překvapila při své první účasti v okresním kole a konečné 6. místo je 
zajisté velkým úspěchem a motivací do další práce. 
Dne 11. 2. 2016 Gymnázium ve Svitavách pořádalo okresní kolo Sou-
těže v německém jazyce kategorie III A. Soutěže se zúčastnilo 12 stu-
dentů z pěti gymnázií svitavského okresu. Na prvních dvou místech se 
umístily studentky Gymnázia Jevíčko. Zvítězila Nhi Hoang Hai z 2. A  
o jeden bod před Anetou Zezulovou ze 7. S. Jejich cesta Soutěží v ně-
meckém jazyce tak nekončí, budou reprezentovat Gymnázium Jevíčko 
v krajském kole, které se uskuteční v březnu v Pardubicích.
Všem výše zmíněným studentům ještě jednou gratulujeme, děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů 
v krajských kolech.

Mgr.	Jiří	Janeček

Nhi	Hoang	Hai

Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda 
Pardubického kraje

Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní výtvarné soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje – jednoho z největších 
výtvarných projektů pro děti a mládež nejen v kraji, ale i v České re-
publice. Celkem se hodnotilo 1560 soutěžních obrázků. Slavnostní vy-
hlášení výsledků se konalo 8. února 2016 v Pardubicích.
Letošní 6. ročník této soutěže byl pro naši školu úspěšný. V kategorii 
středoškolské mládeže se v první desítce umístili hned tři naši studenti 
- Ivana Blchová ze třídy 1. L,  Tereza Spáčilová ze 2. B a Jaromír Kou-
delka ze 3. B, který si navíc odnesl i zvláštní cenu akademického malíře 
Františka Zálabského za ojedinělou sérii fotografií.

O svých vítězích moh-
la hlasovat i veřejnost.  
A jak to dopadlo? Cenu 
veřejnosti získala se 
značným bodovým 
náskokem Tereza Spá-
čilová.
Ivě, Terce a Jardovi sr-
dečně blahopřejeme  
a děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr.	Jana	Janečková

Krajské kolo v košíkové dívek
Dne 28. 1. 2016 se družstvo dívek naší školy zúčastnilo Krajského kola 
olympiády dětí a mládeže v košíkové ve Svitavách v hale Na Střelnici. V 
prvním zápase naše družstvo podlehlo vysoce favorizovanému druž-
stvu dívek z Gymnázia Pardubice Dašická, ve druhém zápase porazilo 
družstvo Gymnázia Žamberk a ve třetím zápase těsně podlehlo druž-
stvu SZŠ a VOŠ Chrudim. V konečném pořadí tak družstvo dívek obsa-

dilo skvělé třetí místo. 
Děkujeme všem člen-
kám našeho družstva 
za předvedené výkony, 
za výbornou propaga-
ci naší školy a přejeme 
jim další úspěchy ve 
sportovních soutěžích.

Mgr.	Jiří	Linhart
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Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2016
  2. 3.  18:00  Koncert žáků ZUŠ, OLÚ - kavárna

  3. 3.  18:00  Vernisáž výstavy fotografií, Synagoga

12. 3.  19:00  Slavnostní koncert, Hotel Morava

13. 3.    9:00  93. výroční členská schůze ČRS, Kino

14. 3.  13:00  Dětský bazar, Synagoga

14. 3.  16:00  16. zasedání Zastupitelstva, Dům hasičů

19. 3.    8:00  Výstava králíků, Areál chovatelů

19. 3.  20:00  XVI. Fotbalové šibřinky, Hotel Morava

21. 3.    9:00  Velikonoce na zámečku, Zámeček

22. 3.  15:30  Jarní dílna, RC Palouček

29. 3.  18:00  Listování, Kino

Zpracovalo	TIC	Jevíčko,	e-mail:	infojevicko@seznam.cz,	tel.:	461	542	812

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      březen 2016

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky

9:00 HRÁTKY
S DĚTMI

pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

14. – 16. 3. proběhne jarní Bazárek

22. 3. v 15.30 Jarní dílna – dekorace do bytu

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 2. 3. muzikoterapie s Katkou

středa 9. 3. březen měsíc knihy – doporučené čtení

středa 16. 3. přijde jaro – rady pro zahrádkáře

středa 23. 3. velikonoční recepty

středa 30. 3. zpívání pro radost

POŘÁDÁ 

JARNÍ DÍLNU
Kdy:  22. března 2016
V kolik:  15.30 hod.
Kde: prostory RC Palouček

PŘIJĎTE SI VYROBIT KRÁSNÉ 
JARNÍ DEKORACE DO BYTU

Šibřinky	senior	klub	RC	Palouček

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

Snya jak k nám promlouvají
 Na první pohled se může zdát, že sny jsou jen nakupené zbytky dne, které 
nemají hlubší význam, opak je ale pravdou. Sny promlouvají symbolickou 
řečí a mohou nám sloužit jako ukazatelé našeho vnitřního stavu, zrcadlit 
naše vztahy atp. Vždy na začátku setkání proběhne krátká přednáška o 

možnostech výkladu snu, představíme si základní mapu, podle níž je možno 
se ve svých snech orientovat, a pak zkusíme v rámci skupiny některý 

konkrétní sen vztáhnout k životnímu kontextu snícího. 

Přihlašujte se prosím na tel. čísle 775611617 či na emailové adrese 
martina.kasparkova@seznam.cz

cena: 70 Kč jednorázově / či 4 setkání 200 Kč
kdy: každý poslední čtvrtek v měsíci – 31. 3. 2016 v 19 - 20:30 hod.

kde: RC Palouček Jevíčko

Městská knihovna v Jevíčku 
Březen – Městská knihovna Jevíčko

 
Velikonoce na zámečku
V pondělí 21. března 2016 proběhnou veliko-
noční trhy na zámečku. Najdete tu charitativní 
stánky, velikonoční dekorace a ukázky tradičních 
řemesel a velikonočních zvyků. Připraveny budou 
dílničky pro děti a dobrůtky pro všechny. Akce pro-
bíhá od 9.00 hodin do 16.30 na zámečku. Nenechte si ujít.

Už je tady zas - Listování
29. března v 19.00 hodin. Kino Jevíčko. Hořká politická satira ukazuje 
současné Německo jako cynickou společnost, kterou žene kupředu 
bezskrupulózní touha po úspěchu a která je navzdory desetiletím 
demokracie naprosto bezbranná vůči demagogům nejhrubšího zrna. 
Hrají Alan Novotný a Lukáš Hejlík. Vstupné 50,- Kč
 

Manipulační poplatek je 5% z utržené částky.
Kontakt: Lucie Nárožná, e-mail: vycitalova@centrum.cz, 

tel.: 605 333 061
Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

Těšíme se na Vás!

Březen – Městská knihovna Jevíčko

V pondělí 21. března 2016 proběhnou veliko-
noční trhy na zámečku. Najdete tu charitativní 
stánky, velikonoční dekorace a ukázky tradičních 
řemesel a velikonočních zvyků. Připraveny budou 
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P O Z V Á N K A

VÝBOR  ČRS, z.s., MO  JEVÍČKO SVOLÁVÁ         

 93. VÝROČNÍ ČLENSKOU  SCHŮZI
    KDY:  13. 3. 2016         KDE:  KINO JEVÍČKO        OD:  9:00 HODIN

I    T V Á    Ú Č A S T    J E   D Ů L E Ž I T Á !
                                                                              

HOTEL MORAVA JEVÍČKO  a ROMAN MÜLLER
pořádají představení 

DIVADLA JÁRY CIMRMANA
***AFRIKA***

se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM v hlavní roli,
jedná se o předposlední hru z pera českého velikána 

na téma češi mezi lidožravci

Režie: Ladislav Smoljak        Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel
 

Představení se uskuteční v pondělí 4. 4. 2016 v 19:00 hod. 
v sálu Hotelu Morava v Jevíčku. 

Předprodej vstupenek bude od 14. 3. 2016. 
Mobil Ing. Petr Janíček ml. 775 181 181. Vstupné: 450,- Kč

PŘEDSTAVENÍ SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY MĚSTA JEVÍČKA

Příjemný kulturní zážitek přejí pořadatelé.

TJ SK JEVÍČKO-ODDÍL KOPANÉ
pořádá

XVI. FOTBALOVÉ
ŠIBŘINKY

 sobota 19. 3. 2016 v sálu 
HOTELU MORAVA V JEVÍČKU

začátek je ve 20:00 hod.
VSTUPNÉ: 79,90 Kč, masky 19,90 Kč
Praví Josefové mají vstup zdarma.

HUDBA: Kreyn Konice
RÁZ: PRVNÍ REPUBLIKA

V průběhu večera proběhne tradiční divadélko, 
tentokráte na téma Četnické humoresky

Doktor život I. a Doktor život II. 
V průběhu večera dojde k vyhodnocení 

nejlepších masek. Bude zajištěna 
malá soutěž o ceny a bufet.

              

SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA ZO JEVÍČKO 

POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 19. BŘEZNA 2016 

XIII. JARNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU KRALÍKŮ
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA:

8oo – 15 oo
 hod.

Během výstavy je možnost zakoupení chovných králíků

Občerstvení zajištěno               Srdečně zvou pořadatelé 

Předprodej vstupenek a místenek  
bude od 1. 3. 2016:  JEVÍČSKÁ TRAFIKA,  

ulice Brněnská. Další informace  
na facebookovém profilu:  Fotbalové šibřinky

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Milé 
ženy, 
zvem
e Vás 

na MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK

   regenerace a uvolnění 
 nabití energie 

 meditace a masáže 
 sdílení a sebepoznání 

 

Toto setkání je určeno všem ženám, které potřebují nabrat novou energii, očistit 
se od koloběhu povinností a starostí,  hledat nové vize a spiritualitu, rozvíjet svou 

tvořivost v životě.  Přijďte se pořádně a zhluboka „nadechnout“! 
Těším se na setkání,  Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka  

 

KDY A KDE: V sobotu 10.října 14-18 hod v centru Palouček 
CENA: 220Kč 

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

KDY A KDE: V sobotu 12. března 14-18 hod. v centru Palouček
CENA: 220Kč

S SEBOU: pohodlné oblečení, deku a šátek
Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775 611 617  

či na emailové adrese martina.kasparkova@seznam.cz
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Základní umělecká škola Jevíčko
Vás srdečně zve na koncert dvou orchestrů:

Koncert se uskuteční v pátek 1. dubna 2016 
v 18:00 hod. v kině Astra Jevíčko.

 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Dechový orchestr  
ZUŠ Jevíčko
& Etien Band

Dada Klementová a studenti JAMU Brno 
Domino Tábor • Schola Jevíčko 
SYxtet Svitavy 
Cantilo Jevíčko

Pěvecký spolek Cantilo ve spolupráci 
s Městem Jevíčko  a ZUŠ Jevíčko

pořádají

6. ročník přehlídky pěveckých sborů

Vstupné dobrovolné                                                      Děkujeme všem sponzorům a příznivcům

9. 4. 2016 v 17:00 Synagoga Jevíčko  

Okolo Jevícka ˇOkolo Jevícka Okolo Jevícka 

„Závod míru nejmladších – GP Matoušek“
40. ročník          6. - 8. května 2016

Výstava 40 let Závodu míru v Jevíčku

Pořadatelé se tímto obrací na občany s prosbou 
a žádostí o zapůjčení fotografií, programů, plakátů 

a jiných předmětů s tematikou ZMN od roku 1977. Fotky 
a podobné materiály na zadní straně podepište a doručte 

k zapůjčení do reklamní agentury Rustika 
do 15. dubna 2016.

Za příspěvky děkuje TJ Cykloklub Jevíčko

Základní umělecká škola
ve spolupráci s OLÚ Jevíčko

Vás srdečně zve na

Koncert žáků ZUŠ Jevíčko
v prostorách Odborného léčebného ústavu

2. března 2016 v 18:00 hod.
ve společenském sále - kavárna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jste srdečně zváni

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

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

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

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

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

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

Nabízím k pronájmu restauraci Real 
včetně vybavení v 1. patře nemovitosti na ul. Kostelní 39. 

Případní zájemci volejte na tel. č. 728 128 036.

Prodám nebo pronajmu zděný byt 2 + 1 
(67 m2) v 1. podlaží ve Velkých Opatovicích na 
Hliníkách. Cena dohodou. Tel.: 723 621 212.

SBD Moravská Třebová a samospráva bytovky na ul.  
M. Mikuláše 757, 758 a 759 v Jevíčku vypisují výběrové  
řízení na opravy balkonů. Nabídky budou uzavřeny  

k 31. 3. 2016. Zadání si vyžádejte u Ing. Karla Vystavěla,  
tel.: 723 642 050, e-mail: karel.vystavel@centrum.cz.
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Úspěchy mažoretky-twirlerky 
Soutěžní sezónu zahájila Natálie Zikmundová na mistrovství České 
republiky v twirlingu třídy B v Lomnici nad Popelkou, kde získala titul 
MISTRA ČR. Díky tomu, že se Natálie v třídě B umístila na prvním mís-
tě a splnila twirlingové zkoušky, zúčastnila se 23. 1. 2016 i mistrovství 
ČR třídy A v Hluku. Natálie předvedla vynikající výkon a z celkových 
17 soutěžících v kategorii junior mladší se umístila na 5. místě!
Dále  5. února 2016 na soutěži mažoretek-twirlerek v Prostějově 
získala dvě 1. místa v kategorii junior- rytmické taneční sólo a sólo 

s hůlkou a rekvizitami. 
Zároveň získala ocenění 
„Pohár porotců“ za nej-
lepší sólové vystoupení 
napříč všemi kategorie-
mi.
Natálce přeji mnoho dal-
ších úspěchů v mažoret-
kách a twirlingu!

Kateřina	Felnerová,		
trenérka

JEVÍČKO CUP 2016
Ve dnech 6. a 7. února se ve sportovní hale na Žlíbkách uskutečnil ju-
bilejní 30. ročník halového turnaje v kopané Jevíčko Cup 2016. Turnaje 
se zúčastnilo tradičně 10 týmů a po celý víkend byl k vidění dobrý 
fotbal. Vítězem se stal tým FC Žlíbka, který po dva dny nenašel pře-
možitele. Na druhém místě skončil tým z Malé Roudky a na třetím tým 

z Boskovic.  Nejlepším 
střelcem turnaje se stal 
Jan Havlíček z FC Žlíb-
ka, nejlepší hráč Adam 
Širůček z Malé Roud-
ky a nejlepší brankář 
Ondřej Kyša z FC Žlíb-
ka. V průběhu nedělní 
části turnaje došlo i na 
exhibiční utkání mezi 
zakladateli turnaje, uči-
teli místního gymnázia 
a vítězi prvního roční-
ku turnaje z tehdejšího 
DIU Jevíčko. Utkání po-

tvrdilo, že vítězství v prvním ročníku nebylo náhodné a tým složený 
z tehdejších hráčů DIU pod vedením kapitána pana Zdenka Václavka 
porazil v penaltovém rozstřelu tým, který se skládal z tehdejších hráčů 
Gymnázia Jevíčko, které vedl do zápasu kapitán pan Petr Veselka, ale 
výsledek nebyl důležitý. Nedělní část také zpestřilo taneční vystoupení 
děvčat ze ZUŠ Jevíčko pod vedením Alči Dosedlové, které se všem vel-
mi líbilo. Proběhla i divácká soutěž ve střelbě na zavěšenou PET lahev 
o věcné ceny. Po skončení turnaje proběhla tradičně bohatá tombola. 
Děkujeme všem, kteří se turnaje zúčastnili a všem, kteří turnaj pomoh-
li zabezpečit. Děkujeme všem sponzorům, zdravotníkům, kamarádům 
a kamarádkám, tzv. „nosičům vody“, kteří nezištně pomohli a hlavně 
Městu Jevíčko, které již několik let výrazně pomáhá turnaj zabezpečit. 

Za	organizátory	turnaje	Radomil	Sedlák	a	Pavel	Liebl

Župní turnaj ve florbalu
 Během valentýnského víkendu se ve 
sportovní hale v Tyršově plovárně usku-

tečnil župní (krajský) turnaj ve florbalu v kategoriích mini žáků, mlad-
ších žáků, dorostenců a mužů. První tým vždy postupuje na oblastní 
přebor západ v Praze. V sobotu 13. 2. se v kategorii II. starší žáci/doros-
tenci mezi sebou utkalo 5 družstev ze Sokola Jevíčko, Sokola Choceň, 

Sokola Letohrad a DDM Moravská 
Třebová. Poslední zápas sehrá-
li florbalisté z Jevíčka s týmem 
Choceň B, který těsně prohráli 2:3 
a skončili tak na 2.místě. V III. ka-
tegorii junioři/muži se místní tým 
umístil na 3. místě za týmem ze 
Sokola Roveň a Makov. V neděli 
14. 2. do Jevíčka přijelo 8 týmů,  
5 v kategorii Ib) mladší žáci  
a 3 v kategorii Ia) mini žáci ze So-
kola Letohrad, Jevíčko, Choceň  
a nováčka soutěže Sokola Líšni-
ce. V obou kategoriích postoupil 
zaslouženě tým z Letohradu. Do-
mácí družstvo mladších žáků ob-
sadilo nakonec 4. místo, kdy po 
stejném bodovém zisku nakonec 
prohrálo na celkový rozdíl skó-
re s týmem z Chocně. Celkem se 
víkendového přeboru zúčastnilo 
143 sportovců z Pardubického 

kraje. Za TJ Sokol Jevíčko bych chtěl poděkovat všem organizátorům 
Marku Danihelovi, Daně Musilové, Oldříchu Loubalovi, Tomaši Kobel-
kovi, dále správci haly Radku Sedlákovi a provozovateli Havana clubu 
Jindřichu Bendovi za hladký průběh turnajů. A našim florbalovým svě-
řencům bych chtěl do příštího ročníku popřát více štěstí.

náčelník	TJ	Sokol	Jevíčko	Vít	Musil

Valentýnský koncert
14. února někteří z vás možná slavíte svatého Valentýna. A právě na 
„valentýnskou“ neděli v Moravském kartografickém centru ve Velkých 
Opatovicích proběhl společný koncert pana Václava Marka a pěvecké-
ho sboru Cantilo Jevíčko. Pan Marek, rodák  z Velkých Opatovic a  sóli-
sta opery Slezského národního divadla v Opavě, vystoupil za klavírního 
doprovodu paní Ludmily Barvíkové. 
Koncert zahájil sbor Cantilo čtyřmi klasickými skladbami. Poté zazpíval 
p. Marek písně ze známých muzikálů. Cantilo pokračovalo „lidovka-
mi“ a p. Marek áriemi z Opery Prodaná nevěsta a Rusalka. Po krát-
ké přestávce diváci uslyšeli spirituály a gospely opět v podání Cantila  
a p. Marek přednesl árie z oper G. Verdiho. Koncert vyvrcholil blokem 
populárních písní. Jako sólistky se představily Jana Martínková a Eva 
Kouřilová, závěrečná sóla patřila p. Markovi za doprovodu sboru. Vě-

říme, že si všichni diváci 
odnesli pěkné zážitky 
z příjemně stráveného 
odpoledne.
A kde můžete v nejbliž-
ší době slyšet Cantilo?   
V neděli 3. 4. v kostele 
v Biskupicích a v sobotu 
9. 4. na tradiční sborové 
přehlídce Okolo Jevíčka 
v synagoze.  

Mgr.	Darina	Gnipová

Zahrádkové osady
V okolí Jevíčka v uplynulých letech postupně vzniklo pět zahrádkových 
osad. Výměry jednotlivých zahrádek byly na úrovni od 400 až do cca 
1000 m2. Výměrou největší je osada „U Edenu“, kde také v 60. letech 
byl vybudován rozvod elektrické energie. Připojeno bylo postupně 
45 zahrádek s chatami. Všichni byli spokojeni až do loňského roku, 
kdy zkraty na přívodním kabelu znepříjemňovaly zahrádkářům pobyt 
a práci na pozemcích. Vzhledem ke stále se opakujícím závadám na 
přívodním kabelu a hlavním rozvaděči, navrhli majitelé zahrádek nové 
rozvody formou společné žádosti o zakabelování lokality. 
Problematika byla projednána ve výboru ZO ČZS, kde byla přislíbena 
podpora v rámci nutných účetních operací prostřednictvím účtu zá-
kladní organizace. Iniciativou zahrádkářů proběhlo několik schůzek, 
kde tato situace byla odborně vysvětlena. Zde také bylo rozhodnuto  
o zajištění nových rozvodů prostřednictvím Distribuce ČEZ.
Postupně vzrostl počet zájemců na 54, byla podepsána smlouva a za-
jištěno její plnění.
Vzhledem k termínům je předpoklad realizace připojení během le-
tošního roku. Organizačně nejvíce přispěli následující  přátelé: Sláma,  
Bc. Sedlák, Vašíček st. a manželé Havlíčkovi. Za dosavadní úsilí jim ná-
leží poděkování a přání úspěšného zakončení akce v letošním roce.

Předseda	ZO	ČZS	Richard	Hájek
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Obec Biskupice

„MASOPUST 2016“ - ještě jednou
V sobotu 6. února 2016 se u nás v Biskupicích konal „masopustní průvod masek“. Bylo mož-
né potkat myslivce s medvědem, konšely, Slunce, hvězdičku, banán, princezny, tlupu pra-
věkých lidí, klauna, kravičku Milku, lyžaře, hokejistu, hráčku basketu, členky hippies, Me-
xičana, kostlivce, zebru, kuřátko, stavaře, Červenou Karkulku a mnoho dalších, krásných 
masek. Celý průvod masek se vydal k panu starostovi, požádat jej o povolení k masopust-
nímu veselí. Poté jsme prošli celé Biskupice, Flintor a Zálesí. Poctivě jsme obešli všechna 
stavení a u každého se chvíli zastavili, zahráli a zazpívali. Na harmoniku nám hrála p. Zde-
na Konečná z Velkých Opatovic, na buben Láďa Šumbera a vozembouch měl na staros-
ti Jirka Živný (oba z Biskupic). Ve večerních hodinách již hodně prořídlý masopustní průvod 
dorazil do nové „kulturní místnosti“ (technické zázemí obce). Připravili jsme si veselou scén-
ku „Pochovávání basy“ - znamená to, že se symbolicky ukládá basa na půdu - čili je konec 
veselení se a pořádání zábav až do Velikonoc. Po uložení basy na půdu, proběhlo losování  
o spoustu hezkých cen. První cenu - daňka vyhrál Vojta Pudík a druhou cenu - masopustní 
dort vyhrála Dana Seidlová. Po tombole následovala taneční zábava. Hudbu obstaral diskžokej 
Martin Bombera. Všechny fotky z dnešního dne nafotil a zpracoval pan Mgr. Adam Wiltsch. Dě-
kujeme také sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly a také všem, co se podíleli na přípravě 
této akce.
 Helena	Neuerová,	ČČK	Biskupice

Společenská rubrika
únor 2016

Naši jubilanti

Sedlatá Marie
Vykydalová Věra
Přejeme	hodně	štěstí,	zdraví	
a	osobní	spokojenosti.

PŘÁNÍ

8. března MDŽ
I když už nejsem miminko,

mám tě ráda, maminko,
a to čím dál víc,
proto ti chci říct:

Ať sluníčko se na tebe dnes směje
a celý den tě dobrý pocit hřeje,

ať na Den žen splní se ti cokoliv na 
světě, moc rádi, naše milá maminko, 

máme tě.

Projekt financovaný z Evropského 
sociálního fondu

Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie  

a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2015 - 2017 jsou vytvářena pracovní 
místa veřejně prospěšných prací (VPP) také  
v rámci projektu realizovaného v Operačním 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost, 
příp. v Operačním programu Zaměstna-
nost. Oba operační programy jsou financová-
ny z Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu České republiky.

V období od 1. 4. 2015 do 30. 11. 2015 byla 
v obci Biskupice, v rámci projektu podpoře-
na 4 pracovní místa na VPP částkou 403.000 
Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek  
z Evropského sociálního fondu. 
Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou 
zaměřena zejména na úklid a údržbu veřej-
ných prostranství, komunikací a zeleně v obci, 
s cílem zaměstnání obtížně umístitelných 
osob na volném trhu práce. Jedná se přede-
vším o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouho-
dobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. 
se zdravotním postižením (omezením) apod., 
kterým tak bylo umožněno zařadit se do pra-
covního procesu. Takto podpořená pracovní 
místa jsou zejména přínosem k celkovému 
zlepšení vzhledu a životního prostředí obce 
a v neposlední řadě i významnou finanční po-
mocí obecního rozpočtu.
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Výstava v galerii Domino
Touto cestou se chceme podělit o nádher-
ný zážitek z 5. 2. 2016, kdy jsme se zúčastnili 
slavnostního zahájení výstavy fotografií Ada-
ma Wiltsche s názvem Duše v galerii Domi-
no v Letovicích. Byli jsme překvapeni velkou 
účastí na vernisáži a velmi zaujati různoro-
dým pojetím fotografií. Autor představil řadu 
cestovatelských snímků od tajuplného pojetí 
starobylých francouzských uliček přes rozzá-
řené obličeje lesothských dětí až po odušev-
nělé tváře obyvatel domova důchodců v Le-
tovicích. Překvapující bylo ztvárnění umučení 
Ježíše Krista přenesené do dnešní doby. Tyto 
výjevy ztvárnili obyvatelé Biskupic a studenti 
Gymnázia Jevíčko. Těšíme se na další výstavu. 

Členové	a	příznivci	Klubu	zoufalců	a	P.A.O.S.		
Thurn	Taxis

Turnaj „P + P“ 
ČČK Biskupice vyzývá všechny soutěživé děti 
i dospělé k účasti na 6. ročníku turnaje „P + 
P“ (pexeso + skládání puzzle). Turnaj se ten-
tokrát uskuteční v sobotu 12. března 2016 
v 15.00 hodin v kulturní místnosti (technic-
ké zázemí obce). Místní již znají a pro přes-
polní účastníky - jedná se o prostory na 
konci vesnice Biskupice směrem na Jevíčko. 
Startovné je 10,- Kč pro každého hráče. Pro 
výherce jsou připraveny hezké ceny. Občer-
stvení a dobrá nálada zajištěna. Zveme a těší-
me se na úplně všechny „soutěživce“.
                    Helena	Neuerová,	ČČK	Biskupice

Další úspěšná dotace
V minulosti naše vesnická školka získala ne-
malé finanční prostředky z evropských fon-
dů. Jeden grant byl zaměřen na modernizaci 
prostor ve třídách, další na vzdělávání peda-
gogů. Na podzim loňského roku jsme sepsali 
a zažádali o poskytnutí dalších financí. Ten-
tokrát dotaci udělovalo Ministerstvo školství 
a jednalo se o program zaměřený na rozvoj 
logopedické prevence, tedy  na podporu 
řečových dovedností dětí. Náš projekt byl 
úspěšně schválen a nám budou v letošním 
roce poskytnuty finanční prostředky na mo-
derní logopedické pomůcky. 
Cílem projektu je snaha předcházet vzniku 
řečových vad už od nejútlejšího věku, pod-
porovat správný řečový projev dětí a zvýšit 
kvalitu předškolního vzdělávání. Díky schvá-
lené dotaci můžeme zakoupit moderní logo-
pedické pomůcky jako jsou tablety, výukové 
počítačové programy, logopedické publikace 
či pomůcky na dechová cvičení. 
Je všeobecně známé, že se vady výslovnosti 
vyskytují u mnoha dětí. Logopedická pre-
vence je součástí výchovně vzdělávací práce 
s dětmi v mateřských školách, ale za správný 

řečový vývoj 
dítěte zodpo-
vídají rodiče. 
Přesto chce-
me dětem  
i rodičům co 
nejvíce po-
máhat, aby ty 
nejzávažněj-
ší problémy 

v oblasti řeči byly u dětí vyřešeny před ná-
stupem do základní školy. 
Žaneta	Beserlová,		ředitelka	MŠ	Biskupice

UPOZORNĚNÍ OBCE 
– úhrada poplatku za svoz a likvidaci 

komunálního odpadu, úhrada poplatku 
za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního od-
padu dle  OZV č. 2/2015 zůstává stejný jako 
v roce 2015 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. 
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 
a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to 
nejpozději do 30. dubna příslušného kalen-
dářního roku nebo ve dvou stejných splát-
kách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. 
srpna příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kan-
celáři OÚ nebo na účet č. 1283423349/0800. 
Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet 
jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí  
uvedou před číslo domu 2  (např. Zálesí  1 
VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - saz-
ba  poplatku za jednoho psa činí 100,- Kč/
rok, za druhého a každého dalšího psa se 
zvyšuje poplatek o 50% sazby poplatku. 

Libuše	Pazdírková,	účetní	obce
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Úspěšní „CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“  
v zimním čtyřboji

 Naše mládež z TJ Sokol Chornice, z.s. velmi dobře reprezentovala naši obec 6. 2. 2016 na 
Krajské soutěži v zimním čtyřboji v Pardubicích. Tato soutěž se skládá ze šplhu na tyči, skoku 
z místa, hodu na koš a člunkového běhu na čas. Soutěžit odjelo 16 dětí a ve svých kategoriích se 
umístili následovně:
1.  místo:  Elner Martin, Kopková Hana, Kopková 
Pavlína
2.  místo:  Kopka Tomáš, Machálek Adam
3.  místo:  Franta Karel, Tylšar Filip 
4.  místo:  Friedl Dan, Elnerová Aneta 
6.  místo:  Lexmann Denis
7.  místo:  Vykydalová Markéta
8.  místo:  Martincová Kateřina
13. místo: Friedlová Dominika
14. místo: Sladká Lucie
16. místo: Frantová Veronika
18. místo: Frantová Zoja
 Jako doplňkový závod byla vyhlášena soutěž ve skoku přes švihadlo. Soutěžící museli pro-
vést co nejvíce přeskoků po dobu 30 vteřin. Zúčastnili se ho také někteří naši závodníci a umístili 
se ve svých kategoriích takto: 
1. místo: Kopka Tomáš, Vykydalová Markéta, Franta Karel, Kopková Pavlína
2. místo: Friedl Dan, Sladká Lucie, Elnerová Aneta
3. místo: Martincová Kateřina
5. místo: Frantová Zoja, Kopková Hana
   Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci TJ 
Sokola a obce Chornice.

Za	TJ	Sokol	Chornice,	z.s.	Alena	Fiebichová

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci únoru:
 Miroslav Pospíšil
 Marie Vykydalová
 Stanislava Krejčířová
 Marie Pokorná
 Karla Vašíková
 Jan Dračka
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Antonín Havlíček
Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Masopustní průvod v Chornicích
Každoroční oblíbenou zábavou je pro děti z 1. stupně chornické základní školy masopustní 
průvod obcí. Tato akce je již tradiční a zdá se, že také pro chornickou veřejnost  znamená vítané 
zpestření dne. Letošní masky byly opět nápadité a pečlivě připravené. Za všechny můžeme 
uvést příklad masky pračlověka, kterému nechyběla ani mamutí kýta, nebo aktuálního žlutého 
Spongeboba či Barta Simpsona. V průvodu nechyběli také děda s babičkou, indiáni, klauni, víly, 
tanečnice nebo strašidla a další nápady. Během průvodu děti zpívaly veselé písničky a těšily se, 

až navštíví své příbuzné a kamarády z 
mateřské školy, protože ti všichni na ná-
vštěvu masek už netrpělivě čekali. Děti 
dostávaly tradiční masopustní koblížky 
a také si pochutnávaly na dalších mouč-
nících a sladkostech, které jim chorničtí 
občané štědře za jejich vystoupení na-
bízeli. Je vidět, že tradice stále navzdo-
ry moderní době naštěstí nevymizely  
a děti i dospělí se nezapomněli radovat 
ze společných setkání.

Za	celý	masopustní	průvod	 
Mgr.	Milena	Truhlářová,	učitelka	ZŠ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY
V loňském roce dokončila obec Chornice I. etapu odkanalizování obce včetně přípojek. Řada 
občanů využila poměrně velkorysou nabídku obce a připojila svoji domácnost ke splaškové 
kanalizaci. Takto bylo zbudováno celkem 1424,5 m kanalizačních přípojek vedených po sou-
kromých pozemcích, na které obec přispěla částkou 427.350,- Kč. Zůstalo však několik do-
mácností, ke kterým byla přípojka vyvedena a které časově omezenou nabídku obce ke své 
škodě nevyužily. I ty se však budou muset v dohledné době napojit. Pokud není prokazatelně 
zajištěna zákonná likvidace odpadních vod akumulovaných v bezodtokové jímce pravidelným 
vývozem např. na ČOV, vystavuje se majitel pokutě až do výše 50 000 Kč. Při nepovoleném vy-
pouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních ze septiku, jímky s přepadem, 
domovní ČOV nebo napřímo lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Provozovatel čistírny a kanalizace 
firma VHOS a.s. Moravská Třebová, spolu s vodoprávním úřadem,  budou po těchto občanech 
vyžadovat, aby prokazatelně doložili, jakým zákonným způsobem likviduje jejich domácnost 
odpadní vody. Vyzýváme proto zpozdilce, aby ve svém zájmu zjednali v této věci nápravu.

Zápis do 1. třídy ZŠ 
Chornice

Dne 21. ledna jsme uvítali v naší škole budoucí 
prvňáčky s jejich rodiči. Čekal je totiž zápis do 
1. třídy.
Jejich návštěva tady nebyla premiérou, neboť 
už v prvním lednovém týdnu nahlédly děti  
k současným prvňáčkům v rámci spolupráce 
s MŠ.
Nyní u zápisu je však čekaly jejich vlastní úko-
ly a prověření dovedností, které budou uka-
zateli osobnostní zralosti a připravenosti na 
školní docházku.
Aby se překonal prvotní ostych, byla pro děti 
připravena zábavná prolézací housenka, která 
děti rozpohybovala a uvolnila.
Poté jsme přešli k individuálním rozhovorům, 
poznávání čísel a písmen. Potěšující bylo, že 
děti zvládaly pravolevou orientaci, hravou 
formou navlékaly písmenka na šňůrku a určo-
valy jejich barvy a druhy. Také nám děti na-
malovaly portrét sebe nebo někoho blízkého. 
Za takové snažení bylo třeba šikovné budoucí 
školáky odměnit. Na výběr se nabízely výrob-
ky jako barevní motýli, papírové záložky, pří-
věsky na klíče, vystřihovánky a dárkové tašky 
se stavebnicí LEGO. Všichni jsme měli radost, 
když tato odměna vykouzlila na dětských ob-
ličejích zářivý úsměv.
Nyní už zbývá se jen těšit na den, až tyto děti 
přijdou po prázdninách a usednou do své 
školní lavice a stanou se z nich opravdoví ško-
láci.

Mgr.	Milena	Truhlářová
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Letos se vysvědčení  
rozdávalo na horách aneb

 LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 2016
Tento školní rok jsme se na všemi oblíbený 
lyžařský výcvik vydali poslední týden v lednu. 
Využít příležitosti týdenního pobytu v roman-
tické zimní krajině Orlických hor nabízí naše 
škola již tradičně všem žákům od čtvrté třídy. 
Děti mají možnost samy se rozhodnout, zdali 
se budou učit jízdě na sjezdových lyžích nebo 
na snowboardu.
Ani tentokrát nás zima nezklamala a dopřála 
našim lyžařům i snowboardistům vytouže-

né radován-
ky na sněhu. 
Zůstali jsme 
věrni skiareálu 
Buková hora, 
s jeho perfekt-
ně upravenými 
s j e z d o v k a m i 
a vyhřívanou 
s e d a č k o v o u 
lanovkou, na 
které se děti při 

cestě do kopce vždy příjemně ohřály. Novin-
kou byly letos snowblady (velmi krátké lyže), 
na nichž se mohly děti dosyta vydovádět.
Ubytováni jsme byli v Písařově, na horské 
chatě Kocanda. K dispozici nám byl areálový 
skibus, který nás každý den přepravoval na 
sjezdovku a zpět. Horská restaurace s jídel-
nou, kde pro nás připravovali obědy, navodily 
tu pravou horskou pohodu při náročném ly-
žování. 
Kromě samotné jízdy na lyžích a snowboardu 
zvládli žáci během výcviku také teorii jejich 
správného mazání, a péči o výstroj. Pochopili 
význam a způsoby ochrany krajiny při zimních 
sportech, a naučili se je respektovat. Program 
lyžařského výcviku doplnila přednáška člena 
horské služby na téma práce horských záchra-
nářů a nejdůležitější pravidla pohybu v zimní 
horské krajině. Protože nám letošní pobyt na 
horách připadl na poslední lednový týden, 
dostaly děti v jeho průběhu také pololetní vy-
svědčení.
Zkrácený týden bohužel rychle uběhl. Dobrou 
náladu, zasněžené sjezdovky a rozesmáté tvá-
ře nám všem připomínají fotografie a videa. 
Už se zase těšíme na příští zimu!                             

Mgr.	Zdenka	Vašíčková

Místní poplatky 2016
Obecní úřad v Chornicích oznamuje ob-
čanům, že místní poplatky budou vybírá-
ny od 14. do 18. března 2016 v kanceláři 
obecního úřadu. Výše poplatků zůstává 
stejná jako v roce 2015, také podmínky 
pro slevy a osvobození se nemění:
svoz komunálního odpadu 
  480 Kč základní výše
poplatek ze psů     
  90 Kč za prvního psa 
  v rodinném domku
  200 Kč za prvního psa v bytě
nájemné z pozemků  
  jako v roce 2015 

Lidové tradice 
v mateřské škole

„Únor ťuká na dveře, masopust mu otevře!“ 
zahájily děti říkankou čtvrteční den v mateř-
ské škole. Následovala přehlídka masek, bás-
ničky, tanečky, vše v duchu starých lidových 
obyčejů. Nechyběly ani výtečné masopustní 
koblížky.

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
Š T Ě P Á N   R A K   
&   A L F R E D   S T R E J Č E K

Obec Chornice  znovu navštíví vynikající kytarista profe-
sor Štěpán Rak a  známý herec, recitátor a dabér pan Alfred Strejček, kteří tentokrát vy-
stoupí s pořadem „CESTY NADĚJE“. Akce se uskuteční v neděli 20. března 2016 v místním 
kulturním domě, se zahájením v 19.00 hodin. Vstupné bude možno zakoupit na místě nebo 
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel. 461 327 807. Cena je 100,- Kč za dospělého 
a 50,- Kč za dítě do 15 let. Po vystoupení  bude možno posedět u kávy nebo sklenky vína.  
Všichni jsou srdečně zváni.             Více na:  www.obecchornice.cz

Sportovci základní školy 
v Chornicích opět v akci

Žáci naší školy rádi sportují, a tak je již tradicí 
účast na vybraných sportovních akcích.
Ve čtvrtek 21. ledna se žáci od 1. – 3. třídy zú-
častnili sportovní soutěže Švihadlový čtyřboj 
v Moravské Třebové. 
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu 
družstvu 2 medaile. Svým sportovním výko-
nem vybojovala stříbrnou medaili Silva Nebe-
sáčková (kategorie 1. třída). Dalším úspěchem 
byla bronzová medaile, a to zásluhou Matěje 
Getzla  (kategorie 2. – 3. třída).
Sportovní soutěž měla neopakovatelnou at-
mosféru a pro každého žáka byla plná zážitků 
a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále po-
kračovali ve svém úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy. 

		Mgr.	Iveta	Špičková
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Obec Jaroměřice

Úspěchy jaroměřických žáků

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:
ČAPKOVÁ ANTONIE
DOSEDLOVÁ ELIŠKA
HRUDOVÁ BOHUMILA
CHLUP JOSEF
KNOLLOVÁ MARIE
MACKERLOVÁ MARIE, Ph.Mr.
PAZDÍREK JIŘÍ, MUDr.
SLUNSKÝ JOSEF
VÁCLAVKOVÁ LUDMILA
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví  
nejen v prvním jarním měsíci.

V měsíci únoru jsme se rozloučili 
s panem BOHUMÍREM JAROŠEM
a s paní LUDMILOU 
MEDŘÍKOVOU
Vyslovujeme upřímnou soustrast rodinám 
pozůstalých.

V roce 2015 se narodilo 16 dětí, zemřelo 
18 občanů, z toho 6 v penzionu 
na Kalvárii. Ke konci roku 2015 
obec čítá  1 212 obyvatel.

Pozn. 
Do rubriky jubilantů 
uvádíme 80 leté 
a starší spoluobčany.

V roce 2015 se narodilo 16 dětí, zemřelo 
18 občanů, z toho 6 v penzionu 
na Kalvárii. Ke konci roku 2015 
obec čítá  1 212 obyvatel.

Zima ve školní družině
Pravidelně jsme s dětmi chodili na vycházky 
do přírody, zjistili jsme, co patří a nepatří do 
krmítka a taky něco dobrého na zub jsme při-
nesli zvířatům  do lesa. Na pozvání p. Břehov-
ské navštěvujeme s dětmi solnou jeskyni na 
Kalvárii a doufáme, že se nám chřipka velkým 
obloukem vyhne! Sněhu k zimním radován-
kám opět nebylo, a tak jsme zimní krajinu ma-
lovali, do jídelny děti vytvořily hrníčky s moti-
vem sněhuláků, rukavice a čepice jsme vyšívali 
vlnou na papír, vločky vystřihovali z papíru  
a jiné tvořili ze starých cédéček. Zimu nám 
připomínají i dvě zasněžené chaloupky z kar-
tónu. Koncem ledna jsme uspořádali druhý 
ročník turnaje o ceny ve hře Superfarmář – 
letos se zapojilo 28 dětí. Štěstí nejvíce přálo 
Tomáši Jedličkovi, Jakubu Mátéovi, Adrianě 
Pudíkové a Báře Mackerlové. Ani v lednu jsme 
nevynechali bruslení v Moravské Třebové  
a závěr měsíce opět patřil oslavě pololetního 
vysvědčení v restauraci U Trojanů.

         Soňa	Valentová	a	Milena	Hrouzková

Odpady – díl šestý
Žížaly a bakterie v akci
 Představte si, že vám doma vzniká biood-
pad. Že nic takového doma nemáte, protože 
jste spořádaná rodina? Omyl. Bioodpadu  vy-
produkujeme překvapivě hodně. Každý z nás 
až 30 kg ročně.
 Bioodpad je zkratka pro biologicky roz-
ložitelný komunální odpad, kterého je v ku-
chyni i kolem domu mnoho. A co teprve na 
obcích při údržbě veřejné zeleně. 
 Dávat posekanou trávu a listí na skládku je 
rozhodně škoda, protože když se zkompostu-
jí, vznikne z nich nenahraditelné hnojivo. Po-
řizovací cena domácího kompostéru vyjde na 
nějakých 1.500 Kč a z vás budou pěstitelské 
hvězdy jako Dr. Přemek Podlaha. Pokud vlast-
ní kompost považujete za zbytečný přepych, 
můžete biologický odpad odvézt na sběrný 
dvůr. Obec má smlouvu s kompostárnou, tak-
že i tento vytříděný odpad bude dál sloužit 
k užitku.
 Kompostování je přírodní proces, při kte-
rém z rostlinných zbytků působením bakte-
rii, žížal, plísní a nižších hub vznikne humus 
– ideální hnojivo zlepšující strukturu půdy. 
A co v přírodě trvá několik let, v zahradním 
kompostéru zvládnete za několik měsíců.
 Co všechno můžeme uložit do komposté-
ru? – trávu, listí, drobné větve, zbytky rostlin, 
štěpku, popel ze dřeva, rostlinné zbytky z ku-
chyně, skořápky z vajíček, kávovou sedlinu  
a třeba i zamaštěné ubrousky.
 Do kompostéru určitě nepatří – zbytky 
masa a kostí, popel z uhlí a také zbytky vaře-
ných jídel.

              																				Mgr.	Iveta	Glocová

Dne 19. ledna 2016 se vy-
pravili vítězové školního 
kola dějepisné olympiá-
dy Nicole Kalasová a Jan 
Soural z 8. třídy repre-
zentovat základní školu 
do okresního kola do 
Svitav. Olympiáda byla 
letos zaměřena na Lu-
cemburky (z důvodu 700. 
výročí narození Karla IV.). 
Soutěžní test obsahoval 8 stran otázek a úko-
lů, na jejichž vyřešení měli soutěžící 90 minut 
času. Nicole Kalasové se podařilo vybojovat 
krásné 3. místo a Jan Soural se stal úspěšným 
řešitelem s nadpolovičním počtem bodů.
V průběhu ledna proběhlo školní kolo olym-
piády v českém jazyce, v němž porovnaly své 
síly žákyně 8. a 9. třídy Anna Neuerová, Ni-
cole Kalasová, Anežka Lexmanová a Veronika 
Voráčová. Do okresního kola, které se konalo 
8. 2. 2016, byla vybrána Nicole Kalasová a Ve-
ronika Voráčová. Soutěžní úkoly zahrnovaly 
mluvnickou a slohovou část. Ze 46 účastníků 
obsadila Nicole Kalasová 26. místo a Veronika 
Voráčová 32. místo.
 V pondělí 8. 2. 2016 proběhlo v Pardubi-
cích vyhlášení výtvarné soutěže Zdravá a ne-

mocná příroda. Do této sou-
těže se zapojilo 10 žáků ze 
6. a 7. třídy naší školy, kteří 
cestovali do našeho krajské-
ho města, aby se dozvěděli 
výsledky. Z 1500 soutěžních 
obrázků se do prvních desí-
ti nejlepších probojovala se 
svým výkresem Doubravka 
Lexmanová. 
 Ve středu 9. 2. 2016 pro-

běhlo okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce na Základní škole TGM v Litomyšli. 
Naši školu reprezentovala Veronika Voráčová  
z 9. třídy, která obsadila  pěkné  4. místo.
 Žáci prvního stupně ZŠ Jaroměřice se  
8. února zúčastnili školního kola recitační sou-
těže. S básničkami či prozaickými texty vy-
stoupilo hned několik odvážlivců z každé tří-
dy. Rozhodování poroty nebylo jednoduché, 
ale nakonec bylo vybráno devět dětí, které jely  
15. února 2016 reprezentovat školu na ob-
lastní kolo v Moravské Třebové. V tomto kole 
byla nejúspěšnější recitátorkou Adriana Pu-
díková ze 3. třídy, která získala 2. místo a po-
stupuje do okresního kola.

                             	Mgr.	Věra	Grimmerová

Vzpomínka
Dne 14. března uplyne 5 let od náhlého  
odchodu 

pana Jana VAŠÍČKA
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.....
manželka, děti s rodinami 

Zelená vzpomínka…
Už je tomu pět let, kdy nás nečekaně opus-
til Honza Vašíček, jeden ze zakladatelů or-
ganizované myslivosti pod Kalvárií, kamarád  
a učitel, který vroucně miloval les a jeho zví-
řecí obyvatele, nositel dobré nálady, optimis-
mu, ale i myslivecké etiky, úcty a pracovitosti. 
Už za svého života se stal legendou jaromě-
řických myslivců. A zůstal jí dodnes. Pamatuju 
si, když před časem za svoji celoživotní práci 
pro přírodu a zvěř  přebíral na zámku Ohrada 
zlatý odznak Za zásluhy o myslivost I. stupně. 
Byl přešťastný. Z ocenění měl nevýslovnou 
radost, ale jako vždy i po tomto aktu zůstal 
skromný, pokorný a dokonce tak trochu ne-
svůj. Takový byl i ve chvílích, kdy jsme mu my, 
jaroměřičtí myslivci, vlastně před jeho okny, 
odhalovali svatohubertský pomníček. Sym-
bol nás všech, v jehož skulptuře je zakódován 
i Honzův bohatý myslivecký život, všechny 
jeho zvířecí lásky a příběhy. Jane, i když tě 
už nikdy v Héku či Lavičné nepotkáme, tvým 
odchodem jsme tě neztratili úplně. Zůstal jsi  
a zůstáváš v našich srdcích…

Oldřich	KOUDELKA	 
a	členové	myslivecké	společnosti
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Klub českých turistů Jaroměřice Vás zve na 

40. ročník  Dálkový pochod 
JARNÍ PŘÍRODOU

v sobotu 12. 3. 2016  
start 7.00 -10.00 h,  hřiště Na Čtvrtničkách, 

cíl do 17.00 h tamtéž
Pěší trasy: 7, 16, 23, 38 km. 
Cyklotrasy: 10, 30, 65 km

Startovné: do 15 let 10,- Kč, ostatní 30,- Kč

Každý účastník obdrží hrneček se znakem 
Jaroměřic

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2016                              

Do 16. 3., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS),  v půjčovní době knihovny  PO, ST  9-11, 
13 –16,  PÁ 13 -18 „Síla energie přírody kolem 
nás“ - výtvarná tvorba Bernadety Bačové a Jiřiny 
Jakubcové. Výstava bude otevřena v sobotu  
12. 3. od 10.00 - 16.00 h, (současně možnost 
koupi nových turistických vizitek obce)
Březen - měsíc čtenářů
4. 3., pátek, 15.00 h, VS „Háčkujeme záložky 
do knih“, pokračování dílny s  předáváním 
zkušeností pro všechny generace, háčky a popř. 
přízi s sebou
6. 3., neděle, 9.00 – 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou
8. 3., úterý, 13.30 h, VS Pokračování Putování za 
českým králem Karlem IV., s dětmi družiny ZŠ, 
zábavná beseda se soutěží s p. Janem Valíčkem, 
vyhodnocení nejlepších čtenářů
11. 3., pátek, 15.00 h, VS Jak se pobavíme  
s antistresovými omalovánkami, omalovánky 
připraveny, pokud některé vlastníte, přineste  
s sebou spolu s pastelkami
12. 3., sobota, start 7.00-10.00 h,  hřiště Na 
Čtvrtničkách, cíl do 17.00 h tamtéž Dálkový 
pochod JARNÍ PŘÍRODOU, 40. ročník, pořádá 
Klub českých turistů Jaroměřice. Pěší trasy: 7, 16, 
23, 38 km. Cyklotrasy: 10, 30, 65 km. Startovné: 
do 15 let 10,- Kč, ostatní 30,- Kč, každý účastník 
obdrží hrneček se znakem obce
12. 3., sobota  9-15 h a 13. 3. neděle 10-16 
h, Dům zahrádkářů JARNÍ BLEŠÁK Máte doma 
nepotřebné věci a je Vám líto je vyhodit? Tak 
je přijďte nabídnout - současně bude v Domě 
zahrádkářů probíhat  VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ 
VÝSTAVA

18. 3. - 15. 4., VS, v půjčovní době knihovny  PO, 
ST  9-11, 13 –16,  PÁ 13 -18 Ukázka výtvarných 
prací žáků ZŠ na téma Karel IV. a období jeho 
vlády
18. 3., pátek, od 13.30 h, VS VELIKONOČNÍ 
DÍLNA, spojená s drobným prodejem 
velikonočních dekorací, zdobení perníčků, pletení 
košíků, mrskaček, zdobení vajíček, keramika aj.
V předvelikonočním období v době relaxací po 
cvičení s Marií Pazdírkovou
Celonárodní čtení Bible
21. 3. pondělí, začátek představení v 19.00 
h  odjezd autobusu  Biskupice 16.40 h, Jevíčko 
16.50 h,  V. Opatovice 17.00, Jaroměřice 17.10 
h Zájezd na divadelní představení do divadla 
v Prostějově VANDROVALI HUDCI slavnostní 
dvojkoncert Jiří Pavlica, Hradišťan a Vlasta Redl. 
Vstupenka 430- Kč,+ jízdné 80,-Kč, cena celkem 
510,-Kč. Zájezd obsazen, v knihovně se přijímají 
místa náhradníků, tel.: 778 086 380

PŘIPRAVUJEME:                
1. 4., pátek, od 16.00 h do rána 2. 4., zahájení 
v OK, pokračování v ZŠ, NOC S ANDERSENEM, 
plná zábavy, soutěží a dobrodružství pro žáky 3., 
4. a 5. třídy
3. 4., neděle, 9.00 – 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou
4. - 10. 4., zadní prostory dvora – stodola, 
informace v knihovně, HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 
pro Diakonii Broumov, sběr oděvů, nádobí aj. 
potřeb pro domácnost
8. 4., pátek, 18.00 h, VS, Filipíny, Myanmar (Barma), 
Kambodža cestopisná přednáška, doplněná 

bohatou fotodokumentací s velkoopatovickými 
cestovateli Olgou Kovaříkovou a Zdeňkem 
Kaderkou
15. 4., pátek, 18.00 h, VS, Závěrečné setkání  
s Karlem IV., spojené s vystoupením žáků ZŠ pro 
širokou veřejnost
16. 4. sobota, 16.00 h, místnost školní družiny ZŠ 
Jaroměřice, Meditace s Broňou Rotherem
23. 4., sobota, 9.00 h- 12.30 h, VS, JARNÍ TRHY, 
aneb Malá Flóra na Malé Hané

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                
Kurz angličtiny pro malý zájem jaroměřických 
účastníků bude dál probíhat v Jevíčku
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou 
Hanouskovou, v mateřském centru CŽP, 
pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo  
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni CŽP, 
pondělky od 17.30 h
Kurz keramiky s Pavlínou Liškovou v mat. centru 
CŽP, (bývalá ordinace) středy 15.30-17.00 h
Cvičení SM systém s Bc. Lenkou Kořenářovou ve 
výst. síni CŽP, středy od 18.00 h
Cvičení BODYFORM s Bc. Lenkou Kořenářovou 
ve výst. síni CŽP, středy od 19.00 h
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, Út, 
St, Čt vždy od 16.30 hodin   
Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz
http://www.jaromerice.knihovna.cz               

Budoucí prvňáčci u zápisu
další netradiční zápis na téma „Včelka Mája“

Program rozvoje obce – dotazníkové šetření

  Vstup do první třídy představuje pro dítě 
velkou životní změnu, velkou událost a první 
krok do světa dospělých. 
  Středa 3. února byla pro 16 předškoláků 
dnem plným očekávání. Byl tu den, kdy se 
po úspěšném zápisu zařadí mezi žáčky naší 
školy. Společně s rodiči přicházeli s kapkou 
trémy, ale plni odhodlání vyplnit úkoly včel-
ky Máji. U vchodu do školy na ně čekali žáci 
4. třídy, aby je uvítali a podarovali medovými 
perníčky.
  Nejprve děti plnily úkoly pracovního listu 
a malovaly maminky, tatínky (objevil se tu  
i obrázek velmi povedeného čerta). Všechny 
to zvládly samy bez rodičů. Pak děti s rodiči 
obcházeli stanoviště, kde paní učitelky zjišťo-
valy hravou formou, jak budoucí školák reci-
tuje básničku, vypráví pohádku či zazpívá pís-
ničku, jak umí počítat, zná barvy, geometrické 
tvary, orientuje se v prostoru, je pohybově 

Vážení občané,
Zastupitelstvo obce v současné době při-
pravuje změny a doplnění Programu rozvoje 
obce Jaroměřice. Tento dokument je klíčo-
vým nástrojem pro dlouhodobé plánování 
investic a nezbytným podkladem pro žádosti 
o dotace na připravované záměry. 
Obracíme se proto na Vás s žádostí o vyjád-
ření názoru na otázky uvedené v přiloženém 
dotazníku, neboť právě Váš názor může po-
moci určit směr budoucího rozvoje Jaroměřic. 

Výsledky průzkumu budou pečlivě vyhodno-
ceny a poslouží výhradně jako podklad pro 
zpracování Programu rozvoje obce.
Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 
pátku 18. 3. 2016 do schránek na těchto 
místech: Obecní knihovna, prodejna COOP 
Jednota, Obecní úřad a Základní škola. 
On-line dotazník můžete vyplnit také na 
webových stránkách obce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem

Mgr.	Iveta	Glocová,	starostka	obce

obratný a schopný si uklidit pomůcky do ak-
tovky či pouzdra . Odměnou jim byly obrázky 
kamarádů včelky Máji, které postupně dopl-
nily včelku Máju a Vilíka. S hotovým plakát-
kem navštívili budoucí prvňáčci pana ředitele, 
aby ukázali, jak perfektně vše zvládli.
  Jak v minulých letech, tak i letos vyrobily děti 
ze školní družiny budoucím spolužákům něco 
hezkého na památku a tentokrát to byla včel-
ka z květináčků. Společně s ní si odnesli malí 
žáčci i pamětní list.
   Věříme, že děti i rodiče budou na tento den 
vzpomínat s radostí!
   Již nyní se těšíme, že v září přivítáme naše 
prvňáčky v prostorách školy. Věříme, že bu-
dou mít radost ze školní docházky.
  Chceme vést a vzdělávat vaše děti tak, aby 
byly připraveny do života a byly úspěšné  
a šťastné!

Mgr.	Marcela	Pudíková

ZPRÁVY ZO ČZS JAROMĚŘICE

Zveme své členy na členskou schůzi v sobotu 
19.3.2016 ve 14.00 hod. v Domě zahrádkářů.

ZO ČZS přijímá objednávky na sadbové 
brambory na tel. č. 608444624

Máte doma nepotřebné věci a je Vám líto je 
vyhodit? Tak je přijďte nabídnout  na 
„JARNÍ BLEŠÁK“ v Domě zahrádkářů 
12.3.2016 od 9-15 hodin a 13.3.2016 

od 10-16 hodin
Souběžně s touto novou aktivitou bude 

probíhat VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
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Polínka 25, 30, 50 cm.  
Doprava kontejnerovou Avií, max. 7 m najednou.

Palivové dřevo Svitavy
Doprava z Rozhraní nebo ze Svitav

 tvRDé Dřevo     
    skládaný metr   1350 Kč    
    sypaný metr      990 Kč

 měKKé jehličnAté 
    skládaný metr   1160 Kč
    sypaný metr      800 Kč

 měKKé liStnAté     
    skládaný metr   1060 Kč    
    sypaný metr      700 Kč

 BřÍZA     
    skládaný metr   1350 Kč    
    sypaný metr      990 Kč

KontAKt: e-mail: hwpila@seznam.cz, tel. 734 743 212.

 

Vážené dámy a pánové, 
chcete skutečně snížit náklady na domácnost či firmu? 
My Vám tuto možnost nabízíme a to prostřednictvím 
elektronické aukce, pořádané společností eCENTRE,a.s. 
 
V rámci mikroregionu probíhá zařazení Vašich domácností 
 do sdružené Elektronické aukce energií nebo můžete využít  
Expres aukci, kde již vidíte vysoutěžené ceny pro stálé klienty, ke 
kterým se připojíte. 
 
Proč se touto problematikou zabývat? 
 Cena - úspory jsou skutečné a snadno porovnatelné 
 Servis - klient má zajištěn administrativně právní servis zdarma 
 Reference - města, obce i firmy, které s eCentre spolupracují 
 
Elektronické aukce využívají města, obce a firmy se společností 
eCentre již od roku 2006. První aukce na snížení cen elektřiny a 
zemního plynu pro domácnosti, se uskutečnila již v roce 2013.  
V aukcích dosahujeme v našem regionu průměrné úspory 
 29% u elektřiny a  42% u zemního plynu. 
 
Zájemci o porovnání cen s aukčním ceníkem a vyčíslení úspory je třeba 
poslední  vyúčtování a smlouva se stávajícím dodavatelem energií.  
 
V případě zájmu sběr proběhne přímo ve Městě, obci  
  nebo na kontaktním místě eCENTRE 
        Marxova 156/5, 571 01 Moravská Třebová 
    Pondělí – Pátek:  10 : 00 – 12 : 30  a  13 : 30 – 17 : 00 
    tel: +420 603 223 360 
 
Už jsme pomohli ušetřit:  1 348 517 144 Kč                                                                                      
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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 měs-
ta 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 zpravoda-
ji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo 
v nejbližším okolí. Opravy nevadí. 

Tel.: 774 193 566.

Koupím byt v Jevíčku, osobní nebo družstevní 
vlastnictví. Tel.: 721 332 622.

Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz pronajmu, 
prodám garáž i buňku. Tel.: 776 743 377.

Šetřete čas i peníze a pošlete balík s PPL Parcel Shop již 
za 79 Kč. Opravna obuvi, Třebovská 71, Jevíčko, 

www.pplparcelshop.cz, zákaznická linka 840 775 775.


