
Ta naše Malá Haná
„Lesy sobě tiše stojí, klidno podřimojó, stary sosne na dík hlavó slonečko kévajó.
Dež vodešlo, tak e život vodletěl z vokolí, e vobilí v jedno strano hlavičke svy kloní.“

Doufejme, že takto krásně bude sluníčko zapadat i v den, kdy se poprvé 
vydáme na Muřinohovu literární stezku, tedy 3. června. Blíže k této akci  
a k celému Jevíčkovění najdete informace na straně 9. A tak abyste se ne-
báli, kam se to vlastně jde, přiblížíme, že tato stezka je koncipována jako 
samostatný okruh, který v některých svých zastaveních kopíruje trasu již 
realizovaného Městského okruhu s historickými informacemi o městě. 
Stezka překonává celkem 7 zastavení, které budou označeny obeliskem  
z přírodního kamene. Na panelu bude na laminátové ceduli umístěn úry-
vek s ilustrací z knihy „Muřinoh a Krchomilka“ autora Milana Valenty uvo-
zující úkol pro návštěvníky trasy. Délka turistické trasy je cca 6,1 km. Trasa 

vede po stávajících komunikacích a třeba také po lesní cestě, kromě pamětihodností v Jevíčku 
vede návštěvníka pod Červený kopec nebo ke kostelíku sv. Bartoloměje za Jevíčkem, kde je po-
slední zastavení. Některá z míst zastavení budou doplněná dřevěnými lavicemi. Tento ojedinělý 
projekt je podpořen nakladatelstvím ALBATROS, které knihu v roce 2014 vydalo a grantově také 
dotací člena rady Pardubického kraje Reného Živného ve výši 39.500 Kč. Autoři stezky jim děku-
jí. Kniha Muřinoh a Krchomilka je k zakoupení Turistickém informačním centru Jevíčku za 250 Kč.
Budoucím absolventům literární stezky, milým poutníkům malohanáckým, nabízíme přídavkem 
ochutnávku Milana Valenty z bedekru, který je rovněž k dispozici v turistickém informačním 
centru:
 „Jevíčko, Jevíčko, kulaté jablíčko na dlani Malé Hané. 
Už samotný název voní místem, kde se věci nevídané a příběhy neslýchané jeví, taktéž bytosti  
a podivnosti zjevují (čili jak se v kraji říká – zjevíčkují). 
Jevíčko! 
Buď pozdraveno město s bodrou krajinou, jejíž čas doširoka spravuje hlas zvonu věžnice, kdysi  
zoufalstvím tak němé. Buď pochválena žírnost, v níž se tolik daří milým skřítkům, raráškům i ve-
sele popletenému Muřinohovi s Krchomilkou. Kde v mokřinách i dřevinách je požehnaně prostor 
pro dostaveníčka proradné Esterky a Joela, stejněž jako pro sbližování Kadrmana se slepou Bětkou  
z knínické krčmy. Kde je přehršel času pro vycházky do polí, v nichž lze  potkat  jak rozpustilého 
Přindiše, tak i zamyšleného Odendiše  ve věčném sporu se sebou samými, a budete-li mít štěstí, se-
tkáte se i s rabiánem Frantou ze Žlíbku, který lapčil, lapčil až dolapčil.  Jen pozor dejte, navracejíce 
se s klekáním podél hřbitovní zdi, za níž jako černá díra času číhá tajemné Zádveří.
Tož budiž požehnáno Jevíčko …a třebaže tu něčeho pomálu a něčeho nemnoho, je toho všeho tak 
akorát a dosti!
Inu, jak se v kraji navyklo: Lepši komár v roce, nežli ovád v řeti!“
A jak tak půjdeme, budeme si tiše opakovat, že ta naše malohanáčtina je tuze pěkná a stojí si 
za to ji připomínat. 
Máme tade o nás jedno akco lepší než drohó. Dondite.

Mgr. Robert Jordán, Mgr. Miroslav Šafář
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Milí spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
ačkoliv to na teploměru za oknem mnoh-
dy moc jarně nevypadalo, léto už zane-
dlouho naplno převezme otěže. Léto, kte-
ré má být podle předpovědí meteorologů 
ještě sušší, než to loňské. Dvě mírné zimy 
po sobě bez dlouhodobější sněhové po-
krývky a pramálo jarních dešťů jsou toho 
přirozenou příčinou. Není to dobrá zprá-
va pro zemědělce, ale ani pro hasiče. Ti 
naši jevíčští vyjeli v minulém roce hned  
k několika požárům ze sucha. Dnešní moje 
okénko bude tedy věnováno společnému 
záměru města a SDH Jevíčko.
Kromě zásahů u požárů obytných i ne-
obytných nemovitostí, zabezpečení 
předlékařské pomoci, řešení následků 
dopravních nehod a technické pomoci 
byla jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Jevíčko povolána k celkem jedenácti 
mimořádným událostem způsobených 
extrémním suchem. Jednalo se o požáry 
lesů, lesních porostů a travních porostů. 
Z pečlivě vedené statistky vyplývá, že za-
tímco ještě v roce 2013 vyjížděla jednot-
ka pouze k 35 mimořádným událostem,  
v uplynulém roce 2015 byla povolána cel-
kem k 99 zásahům, což představuje více 
než dvojnásobný nárůst. Z devětadevade-
sáti výjezdů jich přitom bylo 37 v období 
letních prázdnin. 
I tato skutečnost nás přiměla k tomu, 
abychom ve spolupráci s velitelem JSDH 
Stanislavem Ducháčkem připravili a po-
dali žádost o dotaci z Integrovaného re-
gionálního operačního programu na no-
vou velkokapacitní cisternovou stříkačku. 
Ta by měla nahradit stávající cisternovou 
automobilovou stříkačku TATRA T 148 
CAS 32, která byla vyrobena v roce 1978 
a za více než třicet sedm let využívání vý-
znamně překročila dobu své životnosti. 
Záměru nahrává i fakt, že správní obvod 
obce s rozšířenou působností Moravská 
Třebová je dle příslušné metodiky HZS ČR 
dotčen zvýšeným rizikem mimořádných 
událostí způsobených klimatickými změ-
nami, a to zejména riziky plynoucími ze 
sucha.
Nová velkokapacitní cisterna na terénním 
podvozku bude mít nádrž na vodu o ob-
jemu 9000 l pro velkoobjemové hašení 
a bude splňovat požadavky příslušného 
normativu HZS ČR. Předpokládané ná-
klady na pořízení jsou 7,5 miliónů korun, 
ze kterých bude město hradit spoluúčast 
10%. Nákup je však nutné nejprve usku-
tečnit a teprve poté bude dotace pro-
financována. S uvedenou sumou tedy 
musíme počítat v rozpočtu na rok 2017, 
kdy bychom chtěli v jeho první polovině 
cisternu pořizovat. Poté, co jsme obdrželi 
ke studii proveditelnosti projektu kladné 
stanovisko Krajského ředitelství HZS Par-
dubického kraje, byla naše žádost 5. dub-
na 2016 zaregistrována v databázi.

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Josef Selinger

Olga Kulišová

Zdenka Nováková

Marie Komárková

Závěrem mi dovolte, abych kromě přání 
úspěšné žádosti pro naše hasiče, vyslovil 
ještě jedno přání. A sice, aby zima byla 
zase zimou a jaro jarem, jak bylo v našich 
zeměpisných šířkách kdysi běžné. Jinými 
slovy, abychom se, sotva uklidíme zimní 
bundy do skříně, hnedle nemuseli převlé-
kat do kraťasů.

Pěkný červen přeji, Miroslav Šafář

Vzpomínka
Před 95 lety se narodila 
ak. malířka a grafička

čestná občanka města Jevíčka
paní 

Květa Jadrníčková
Kdo jste ji znal, 

vzpomeňte s námi.

Vyhodnocení ankety o znělce městského rozhlasu
Vážení spoluobčané,
v průběhu jarních měsíců března a dubna 
probíhala na webu města a v Turistickém in-
formačním centru anketa ohledně znělky hlá-
šení městského rozhlasu. Anketa byla vyhlá-
šena na základě připomínek občanů města, 
kteří navrhovali změnu znělky z důvodu její 
hlasitosti a příliš oficiálního zvuku zejména ve 
spojení s hlášením obchodní nebo neúřední 
tématiky.
Anketa skončila téměř nerozhodně. Výsledek 
ankety projednala na svém jednání 25. 4. 2016 
rada města a bylo rozhodnuto, že stávající 
znělka bude používána pro oficiální úřední 
hlášení města a ke hlášení s obchodním a ne-
úředním tématem bude použita jiná znělka. 

Chtěli bychom opět vymyslet nějakou ori-
ginální hudební znělku a neopakovat běžné 
skladby známých interpretů, které jsou vět-
šinou několik minut dlouhé a navíc při pravi-
delném používání v městském rozhlase by si 
jistě většina z nás na jinak oblíbenou skladbu 
vypěstovala „alergii“. Změnu znělky předpo-
kládáme v průběhu letních měsíců.
Níže uvádím výsledky ankety a děkuji všem 
respondentům za jejich hlasování.

A) Líbí se mi stávající:  43 hlasů

B) Zkrátit stávající:   43 hlasů

C) Zvolit jinou:     27 hlasů

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Reagujeme na připomínky 
zastupitelů…

Vážení čtenáři,
nově jsme se rozhodli zařadit tuto rubriku. 
Otázky, které jsou zodpovězeny na půdě za-
stupitelstva, se často nedostanou k široké ve-
řejnosti. Proto volíme tuto cestu, jak se ales-
poň krátce vyjádřit k některým diskutovaným 
tématům:

• Na posledním zasedání jsme byli zastupite-
lem Ing. Romanem Müllerem dotázáni na 
koordinaci údržby veřejných prostranství 
v Jevíčku a na důvod zpoždění jarního se-
čení. Důvodem byly poruchy na malotrak-
torech STARJET a CROSSJET, které jsme byli 
nuceni na konci dubna postupně řešit. Proto 
nemohla být nasazena technika v celé šíři. 
Následně nám také příliš nepřály klimatické 
podmínky. Poděkování na tomto místě patří 
panu Pavlu Stejskalovi, který městu vypo-
mohl zapůjčením vlastní techniky. 

• Další dotaz Ing. Romana Müllera směroval 
na tempo prací na opravě střechy MěÚ 
v souvislosti s třítýdenním nasazením jeřá-
bu a úpravami trámů na stavbě samotné. 
Realizační společnost MATOUŠEK CZ plní 
časový harmonogram akce. Oproti původ-
ní projektové dokumentaci, která byla dle 
zadání objednatele navržena de facto jako 
pasport stávajícího stavu, realizující firma 
navrhla změnu technického řešení, aby bylo 
v budoucnu možno půdu lépe využít např. 
na vestavbu archívu. Tato opatření byla 
schválena v rámci kontrolních dnů, nejsou 
vícepracemi a nemají tedy vliv na cenu díla.

Dušan Pávek, dipl. um.
Mgr. Miroslav Šafář
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Usnesení z 36. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. dubna 2016
1/36 Rada schvaluje pořízení reklamních 

předmětů a panelů k literární stezce 
„Muřinoh a Krchomilka“ od firmy Rus-
tika, s. r. o., Jevíčko za částku 29.671 Kč 
bez DPH dle zápisu,

2/36  Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného Svazem skautů a skautek ČR, 
oddíly Jevíčko dle předloženého se-
znamu,

3/36  Rada pověřuje IT zabudováním 4 ks 
patníků u RD č. p. 712 na ul. Zadní  
v Jevíčku,

4/36  Rada schvaluje dodatky ke smlouvám 
o nájmu nebytových prostor ze dne 
20. 3. 2008 a ze dne 22. 12. 2014 uza-
vřené mezi Městem Jevíčko a firmou 
MUDr. Jana Melková, s. r. o., Holeč-
kova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5  
s účinností od 1. 5. 2016 dle zápisu,

5/36  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
projektové dokumentace na rekon-
strukci bytu č. 4 na ul. Křivánkova 98  
v Jevíčku týkající se plynofikace ústřed-
ního vytápění a stavebních úprav,

6/36  Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení na akci „zhotovení a usazení 
pomníku obětem 1. světové války Je-
víčko“ a obeslání firem dle zápisu,

7/36  Rada schvaluje finanční dotaci pro 
Svazek obcí skupinového vodovo-
du Malá Haná ve výši 40.000 Kč pro 
vybudování hydrantu v osadě Mařín 
na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy,

8/36  Rada pověřuje místostarostu projed-
náním průchodnosti propustku a vy-
čištění koryta říčky Kelínky v Zadním 
Arnoštově se správcem toku, kterou je 
společnost Lesy ČR,

9/36  Rada schvaluje prodej vstupenek v TIC 
Jevíčko na kulturní akce, které nejsou 
pořádány městem ani místními or-
ganizacemi bez provize z prodaných 
vstupenek,

10/36 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a firmou Česká rozhodčí, a. s., 
Terronská 580/19, Bubeneč, 160 00 
Praha 6 o právu provést stavbu – za-
teplení objektu č. p. 228 na ul. Luční 
v Jevíčku,

11/36  Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
schůzky s žadateli o možnosti proná-
jmu nebytových prostor vývařovny  
a jídelny v budově bývalého zeměděl-
ského učiliště na ul. Soudní 51 v Jevíč-
ku za účasti starosty, místostarosty, IT, 
vedoucí PBH, pracovníka OVÚP MěÚ 
Jevíčko a památkářky z MěÚ Moravská 
Třebová,

12/36  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

13/36 Rada jmenuje do komise pro dopra-
vu, dopravní obslužnost a bezpečnost 
předsedu a její členy:

  - předseda: Antonín Dostál
  - členové:  Mgr. Pavel Horák
      Stanislav Ducháček
      René Samek
      Mgr. Dita Šponerová
      František Skácel
      Dušan Hrouzek

      Antonín Müller
      Mgr. Robert Jordán
      Ing. Antonín Staněk
14/36  Rada určuje zapisovatelem a koordi-

nátorem komise pro dopravu, doprav-
ní obslužnost a bezpečnost Bc. Pavla 
Sedláka,

15/36 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru zajištěním rozboru vzorků 
usazenin z retenční nádrže Žlíbka,

16/36 Rada schvaluje uskutečnění dětského 
dne, který se uskuteční v sobotu dne 
28. 5. 2016 v areálu bývalého Panského 
dvora za budovou ZŠ Jevíčko a úhradu 
za vystoupení hudební skupiny Tři ge-
nerace ve výši 5.000 Kč,

17/36  Rada schvaluje variantu přípojných 
pilířů k RD „Vrchlického II“ – kombino-
vané sestavy od firmy MACH, Červený 
Kostelec,

18/36 Rada uděluje souhlas k vyznačení pod-
pisu veřejnoprávní smlouvy uzavřenou 
mezi Městským úřadem Jevíčko, OVÚP 
a firmou SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 
696, Velké Opatovice o umístění a pro-
vedení stavby „Novostavba objektu 
pro obchod a skladování na pozemku 
p. č. 222/5 – zahrada (575 m2) a 3073/3 
– zahrada (635 m2) oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí“,

19/36  Rada schvaluje dodávku elektřiny pro 
Město Jevíčko na období 2017 – 2018 
od společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. a po-
věřuje místostarostu zajištěním výpo-
vědí od stávajícího dodavatele,

20/36  Rada pověřuje IT projednáním mož-
nosti vybudování parkoviště na ul.  
A. K. Vitáka v Jevíčku se SÚS Pardubic-
kého kraje,

21/36  Rada zplnomocňuje správce budovy 
na ul. Soudní 51 v Jevíčku podepisová-
ním smluv o ubytování a plněním úko-
lů dle zápisu,

22/36  Rada schvaluje uhrazení částky ve výši 
41.559 Kč vč. DPH firmě Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíč-
ko za provedení oprav vodoinstalace  
v budově Soudní 51 v Jevíčku,

23/36  Rada schvaluje zakoupení průmyslo-
vého vysavače zn. Kärcher za částku 
8.950 Kč bez DPH (10.830 Kč vč. DPH),

24/36 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IV-12-2012715/VB/5 
mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 3172 a p. č. 
4159, oba v k. ú. Jevíčko - předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy,

25/36  Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12- 2014504/VB/01 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na budoucí zřízení věcného břeme-
ne služebnosti a právu provést stavbu 
na pozemcích p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. 
č. 4236/1, p. č. 4238/1, p. č. 4236/9, p. 
č. 4236/10, p. č. 4236/11, p. č. 4235/4, p. 
č. 4235/3, p. č. 4235/2, p. č. 4236/5, p. 
č. 4236/4, p. č. 4236/3, p. č. 4236/2, p. 
č. 4238/4, p. č. 4238/3, p. č. 4238/6, p. 

č. 4236/6 a p. č. 4236/8, všechny v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

26/36  Rada uděluje souhlas Města Jevíčko, 
jako vlastníka dotčených pozemků p. 
č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 4236/1, p. č. 
4238/1, p. č. 4236/9, p. č. 4236/10, p. č. 
4236/11, p. č. 4235/4, p. č. 4235/3, p. č. 
4235/2, p. č. 4236/5, p. č. 4236/4, p. č. 
4236/3, p. č. 4236/2, p. č. 4238/4, p. č. 
4238/3, p. č. 4238/6, p. č. 4236/6 a p. 
č. 4236/8, všechny v k. ú. Jevíčko-před-
městí s vydáním územního souhlasu na 
realizaci akce „Jevíčko, MĚSTO, lokalita 
RD, nová OM, knn“,

27/36 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ků p. č. 3077/3 a p. č. 3070/1, oba trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí 
o celkové velikosti 532 m2 firmě Pavel 
Skácel, Okružní III 210, Jevíčko za cenu 
10 Kč/m2 a rok, celkem 5.320 Kč/rok,

28/36 Rada schvaluje pronájem části pozem-
ku p. č. 3077/3 – trvalý travní porost   
k. ú. Jevíčko - předměstí o velikosti 69 
m2 společnosti HRBATA, s. r. o., Svitav-
ská 166, Jevíčko za cenu 10 Kč/m2 a rok, 
celkem 690 Kč/rok,

29/36  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru svoláním jednání za účasti 
vedení města, žadatelů a další zúčast-
něné osoby ve věci dle zápisu,

30/36  Rada ruší usnesení RM č. 6/28 ze dne 
11. 1. 2016,

31/36  Rada schvaluje dar pro TJ Jevíčko ve 
výši 10.000 Kč a poskytnutí propa-
gačních materiálů města k uspořádání  
30. ročníku halového turnaje v kopané,

32/36 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
Města Jevíčko na rok 2016 dle zápisu,

33/36 Rada schvaluje CN firmy VPO Okna 
Blansko, s. r. o., na akci „Výměna vcho-
dových dveří bytového domu K. Čapka 
783, Jevíčko“ za částku 86.950 Kč bez 
DPH s úhradou z rozpočtu PBH města 
Jevíčka,

34/36  Rada schvaluje pronájem pozemku  
p. č. st. 263/1 – zahrada v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí firmě Kamenoprůmysl 
Komárek, s. r. o., Pražská 31, Letovice 
s účinností od 1. 5. 2016 se zvýšeným 
nájemným o 7.000 Kč/rok,

35/36 Rada schvaluje rozpočet na akci „Jevíč-
kovění 2016“ v termínu 3. – 4. 6. 2016 ve 
výši 49.500 Kč,

36/36 Rada schvaluje rozpočet na akci „Ote-
vření literární stezky Muřinoh a Krcho-
milka“ ve výši 19.000 Kč.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení z 37. schůze Rady města Jevíčko konané 
dne 9. května 2016

1/37  Rada uděluje souhlas a schvaluje 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Par-
dubickým krajem o podmínkách pro-
vedení stavby na akci „Realizace úspor 
energie – Gymnázium Jevíčko, budova 
školy a domov mládeže“,

2/37  Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru Klubu chovatelů jezevčíků ČR ve 
výši 5.000 Kč k zakoupení cen v rámci 
pořádání 8. ročníku Mezinárodní klu-
bové výstavy jezevčíků, která se usku-
teční 5. 6. 2015 v areálu SK Jevíčko  
a bezplatné uveřejnění letáku ve zpra-
vodaji,

3/37  Rada schvaluje úpravu obrubníků na 
ulici Svitavská před RD č. p. 491, kterou 
provedou pracovníci města z důvodu 
vjezdu na zahradu žadateli dle zápisu,

4/37  Rada uděluje souhlas s rozšířením 
vydlážděné plochy na pozemku p. č. 
4232/1 před RD č. p. 862 na ul. Ma-
ckerleho žadateli dle zápisu s podmín-
kou zajištění si vyjádření o položení 
a umístění veškerých sítí vedoucích  
v uvedeném pozemku a ručním prove-
dením prací,

5/37  Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
párty stanů, lavic a stolů, pomoc pra-
covníků města a bezplatné uveřejně-
ní reklamy ve zpravodaji k pořádání 
hudebního festivalu EpiFest, který se 
uskuteční 30. 7. 2016 v areálu stadionu 
SK,

6/37  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

7/37  Rada schvaluje úhradu faktury firmě 
KERAX, s. r. o., Jevíčko ve výši 26.050 
Kč bez DPH za náklady na techniku  
v rámci oprav místních komunikací ve 
městě Jevíčku,

8/37  Rada schvaluje využití Panského dvora 
v termínu 28. 5. 2016 pro konání Dět-
ského dne, pořádaného komisí pro vý-
chovu a vzdělávání, mládeže a sportu, 
zapůjčení a instalaci WC od společ-
nosti ERGO, s. r. o., Chornice, poskyt-
nutí laviček a party stanů a úhradu ob-
čerstvení pro účastníky do maximální 
výše 5.000 Kč,

9/37  Rada schvaluje úhradu nákladů na do-
pravu a propagaci do částky 10.000 
Kč pro uskutečnění koncertu Symfo-
nického orchestru konzervatoře Brno, 

který proběhne v sále hotelu Morava 
dne 15. 6. 2016 pod vedením dirigenta 
Jaromíra Gamby ml. z Jevíčka,

10/37  Rada schvaluje vybudování odstavné-
ho parkoviště na pozemku p. č. 175/8 
v k. ú. Jevíčkopředměstí na ul. K. H. 
Borovského v Jevíčku a úhradu faktury 
firmě KERAX, s. r. o., Jevíčko za náklady 
na techniku do částky 40.000 Kč bez 
DPH,

11/37  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o přijetí 
investiční dotace z rozpočtových pro-
středků Pk pro Město Jevíčko na Lite-
rární turistickou stezku „Krchomilčin 
úkolníček“ ve výši 39.500 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

12/37  Rada ruší bod usnesení RM č. 1/34 ze 
dne 21. 3. 2016,

13/37  Rada schvaluje CN firmy REGAM CZ, 
s. r. o. k umístění svítidla veřejného 
osvětlení LED 56 W na ul. Křivánkova  
v Jevíčku za částku 21.078 Kč bez DPH,

14/37  Rada pověřuje IT vyhlášením výběro-
vého řízení na prodej vozidla Multicar 
M25 rz 2E7 0921, kde hodnotícím krité-
riem bude nejvyšší cenová nabídka,

15/37  Rada schvaluje smlouvu o přijetí úče-
lové dotace z rozpočtu Pk na požární 
techniku a věcné prostředky požár-
ní ochrany pro JSDH Jevíčko ve výši 
30.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

16/37  Rada schvaluje provozní řád synagogy 
s účinností od 16. 5. 2016,

17/37  Rada schvaluje ubytovací řád Městské 
ubytovny na ul. Soudní 51 v Jevíčku  
s účinností od 10. 5. 2016,

18/37  Rada schvaluje přijetí finančních pod-
por na hospodaření v lesích z rozpoč-
tu Pardubického kraje ve výši 1.672 Kč  
a 2.440 Kč a smlouvy mezi Městem Je-
víčko a Pardubickým krajem o poskyt-
nutí finanční podpory na hospodaření 
v lesích z rozpočtu Pardubického kraje 
a pověřuje starostu podpisem smluv,

19/37  Rada schvaluje záměr směny části po-
zemku p. č. 3571 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčkopředměstí,

20/37 Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 3059/3 – trvalý travní po-
rost v k. ú. Jevíčkopředměstí.

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

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 20. 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 20. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost 
    Městského úřadu Jevíčko,   
    Palackého nám. 1, Jevíčko

Doba konání: 13. 06. 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) Vyhodnocení koncepce PS Jevíčko na rok 

2016
7) Zpráva komise stavební
8) Zpráva kontrolního výboru za období 

12.2015–5.2016
9) Účetní závěrka města za rok 2015
10) Závěrečný účet města za rok 2015
11) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
12) Zhotovení a usazení pomníku obětem 1. svě-

tové války Jevíčko
13) Infrastruktura pro výstavbu 16 RD v lokalitě 

ulice Vrchlického Jevíčko
14) Chodníky a parkoviště v rámci akce Opra-

va silnice III/36611 Jevíčko – ul. Okružní IV  
– I. etapa

15) Projektová dokumentace akce Rekonstrukce 
kina Astra

16) Prodej pozemku p. č. 4326/6 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

17) Směna části pozemku p. č. 3571 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

18) Budoucí prodej části pozemku p. č. 5198  
v k. ú. Jevíčko-předměstí

19) Rozpočet Jevíčské pouti
20) Korespondence, různé
21) Diskuse
22) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 5. 2016

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

 

Úhrada místních poplatků
Místní poplatek za odpad
Základní sazba místního poplatku stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2015 za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je pro rok 2016 ve výši 540,- Kč za poplatníka.
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento poplatek neuhradili, že jeho splatnost je nejpozději do 30. 6. 2016. Včas nezaplacený poplatek 
může být zvýšen až na trojnásobek.
Případné osvobození a úlevy řeší čl. 6 výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit hotově nebo bezhotovostně na účet č. 19-2526591/0100. Va-
riabilní symbol pro bezhotovostní úhradu je možno získat u paní Václavkové (tel. 461620519). Celá obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí 
na webových stránkách města.
Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků dále upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území 
města Jevíčko, že ke dni 30. 6.2016 je splatný také místní poplatek ze psů za rok 2016.
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.

Finanční odbor města Jevíčko
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Aktuální informace z ordinace 

MUDr. Jany Nádeníčkové 
naleznete na: 

http://mudr-jana-nadenickova.modernilekar.cz/ 

MUDr. Jiří Hájek 
DOVOLENÁ

14. 6. a 16. 6. 2016.
Zastupuje MUDr. Nádeníčková 
ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje každý 1. pátek v měsíci – 3. 6. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje každý 2. pátek v měsíci – 10. 6. 2016. 

MUDr. Jana Trčková 
DOVOLENÁ

23. 6.–6. 7. 2016.
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 17. 6. 2016. 

MUDr. Alena Blahová – interna 
neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 17. 6. 2016.

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ

2.–3. 6. 2016.
Zastupuje chirurgická ambulance nemocnice Boskovice 

a chirurgická ambulance nemocnice Svitavy.

Zpracovala: Minaříková Petra

Recyklovat je nejen správné, ale také snadné 
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recykla-
ce vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém, jako ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu 
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně zrecyklována.

ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich pro-
střednictvím lidé odevzdali téměř 15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je na sběrné místo, odkud 
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. 
• Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, 

která začala platit na sklonku roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 

odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni 
koupit si nový.  

• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ 
www.jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně 
funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé ne-
ziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. 

• Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000 hasičských sborů 
po celé republice. 

• Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebezpečného 
odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení. 

 
Společnost ELEKTROWIN také organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy na vstup-
ném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, 
kde najdete vždy aktuální informace. 
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kontext nasvítil historik a vedoucí Muzea Moravská Třebová Mgr. Robert 
Jordán. Soubor vzpomínek, vypravovaní a dějinných fakt připomínající  
a oživující strastiplné osudy jevíčských občanů v době 2. světové vál-
ky vyšel za finanční podpory Města Jevíčka a dětí autora - Radomíra 

Řehoře a Jany Kalandro-
vé. Kniha je k zakoupe-
ní v Městské knihovně  
a v Informačním centru 
města Jevíčka za cenu 
145,- Kč.
     
 Mgr. Rudolf Beran a  
Městská knihovna Jevíčko

Nikdo by neměl být zapomenut,
nic nesmí být zapomenuto …

V duchu vlastního motta proběhl ve 
čtvrtek 5. května 2016 v sále jevíčské-
ho zámečku křest knihy Adolfa Řehoře 
Občané města Jevíčka v nacistických 
a koncentračních táborech. Součás-
tí křtu byl krátký kulturní program, 
v němž vystoupili žáci ZUŠ Jevíčko  
a vedle autora knihy postupně pro-
mluvili též hosté z Českého svazu 
bojovníků za svobodu - PaedDr. Jitka 
Gruntová a pan Vladimír Báča. Dobo-
vý rámec 2. světové války a její dějinný 

Křest nové knihy Adolfa Řehoře
Jevíčko, sál zámečku, čtvrtek 5. května 2016

Zajímavé události v Jevíčku a okolí v letopočtech končících číslem 6
1366 -  Mikuláš z Jevíčka byl jedním z šesti mistrů Vysokého učení ko-

leje Karlovy v Praze
1396 -  jevičský augustiánský klášter dostal od Sulka z Radkova vesnici 

Bělou
1416  -  majitelem Vísky (Derflíku) byl Boček z Kunštátu a Poděbrad
1546  -  v Olomouci císař Ferdinand I. potvrzuje Jevíčku privilegia slav-

ných jeho předků
 - v Chornicích byla luteránská fara
1606 - v Biskupicích na tvrzi dlel Jaroslav Drahanovský s manželkou 

Boženou Bílskou z Kaříšova. Měli dva mlýny a pivovar
1616  -  v Jevíčku zmínka o židovském rychtáři
 - z tohoto roku pochází seznam všech domů v Jevíčku
1636 - Zadní Arnoštov se stal součástí panství Moravská Třebová (do 

r. 1848)
1666  -  Židé v Jevíčku si postavili v Židovské ulici celodřevěnou syna-

gogu, která roku 1747 při velkém požáru města vyhořela
1706  -  připomínána velká Boží muka vedle Lípy na Trianglu k Velkým 

Opatovicím
1716  -  v Biskupicích byl dostavěn dnešní zámek (od r. 1713) a součas-

ně postavena panská palírna, dnes č.p. 4 (Valouch)
 - majitel Jaroměřic František Michal Šubíř přes zákaz „mílového 

práva“ města Jevíčka, postavil pod Jaroměřickou bránou těsně 
za katastrem Jevíčka hospodu „Chaloupku“, která byla příčinou 
mnoha nesvárů

1746  - předměšťané města Jevíčka si stěžovali na jednání měšťanů pří-
mo u císařovny Marie Terezie

 - spor města s klášterem ve věci povolení prorážení hradební zdi, 
která byla součástí zdí kláštera, z důvodu zřízení oken

1766  - byl dostavěn a posvěcen současný druhý klášterní kostel Na-
nebevzetí Panny Ma-
rie, podle plánů Pavla 
Merty z Boskovic, kte-
rý byl zároveň autorem 
kostela ve Sloupu a 
zámku v Rájci nad Svi-
tavou

1776  - 8.6. úderem blesku vy-
hořel hrad Cimburk u 
Trnávky a nebyl již renovován

1796  -  byl rozparcelován dvůr v Bělé z r. 1722, patřící zrušenému kláš-
teru v Jevíčku (1874)

1826  - v Biskupicích hrabě Josef Schaffgotsche započal se stavbou 
kolonie 22 domů východně od obce pro své zaměstnance, 
jménem Friedentahl (Flintór). Dostavěna byla r. 1830 současně 
stavěl podobnou kolonii v obci Hartinkov

 -  v téže době byla u panského dvora za Jaroměřicemi stavěna 
osada Nový dvůr, kde obyvatelstvo žádalo faráře v Jaroměři-
cích o německé bohoslužby, vyhověno mu nebylo

1836 -  v Jevíčku byl zrušen první židovský hřbitov „na valech“ a nový 
založen za městem (za dnešní Svitavskou ulicí), na kterém se 
pochovávalo do roku 1942

 -  v Jevíčku na choleru zemřelo 32 osob
1856 -  škola v Jevíčku měla: I. třída 156 žáků, II. třída 138 žáků, pro tyto 

velké počty žáků byla toho roku povolena III. Třída
 - 10.12. se v Jevíčku narodil Josef Krágl, profesor reálky v Jevíčku, 

který namaloval řadu akvarelů z okolí Jevíčka a vydal publikaci 
„Dva články z kreslení“, jeho syn chodil do německé školy, ta-
kových občanů bylo v Jevíčku více

1866  -  Jevíčkem prošlo poražené desetitisícové vojsko rakouské ar-
mády a za dva dny po něm (12.7.) následovalo 14 tisíc Prusů, 
„Prusové chlebíček různými mastmi již mazaný, ještě medem 
mažou“

 -  zemřelí Prusové v Jevíčku byli pochováni na hřbitově, blíže 
vchodu

 -  před Zadním Arnoštovem u silnice od Jevíčka byla postavena 
kaplička

 -  v Křenově na hřbitově při severní zdi je hrob s pomníkem  
a jmenným seznamem 15ti pochovaných vojáků z r. 1866

1896  - od „kašny“ blíže kostelíčka sv. Bartoloměje, bylo vedeno místo 
dosavadního vodovodního dřevěného potrubí do Jevíčka ko-
vové, kde bylo rozváděno do jednotlivých domů

 - v Jevíčku dostavěna sladovna, čímž byla dokončena stavba ak-
ciového pivovaru, který vařil pivo 91 roků do r. 1987

 - v Jevíčku bylo celkem 18 hostinců a šenků, z toho 10 na Palac-
kém náměstí, každý hostinec (mimo dvou) měl ještě zeměděl-
ské hospodářství nebo řeznictví

 - ve Smolné poslední listopadovou neděli otevřeli novou hospo-
du („Bela mozeka, hrále mozekanti a chase se sešlo z celyho 
vokoli dosť“)

1906  - v Jevíčku v prosinci byla založena česká mateřská škola „dět-
ská zahrádka“, nacházela se v přízemí zámečku, kde je dnes 
knihovna (zapsáno bylo 40 chlapců a 38 děvčat)

1916  - pro válečné účely I. světové války rekvírovány jevíčské zvony:
  • sv. Florián z r. 1702 (225 kg, průměr 75 cm, výška 68 cm, obvod 

235 cm)
  • sv. Rodina z r. 1702 (84 kg, průměr 48 cm, výška 37 cm, obvod 

150 cm)
  • do věže byly jako náhrada zavěšeny zvony z dřevěné zvonice 

z r. 1709 (stála na místě dnešní sochy sv. Mikuláše z r. 1715, roku 
1711 po úderu blesku vyhořela)

  • zvon z r. 1773 z kostelíčku sv. Bartoloměje (67 kg a 7 kg)
 - rekvírované jaroměřické zvony:
  • z r. 1611 (60 kg), z r. 1874 (351 kg) a z r.1909 (128 kg)
 - rekvírované biskupické zvony:
  • z r. 1768 umíráček, darovaný Rudolfem Libštejnským z Kolo-

vrat („ Franciscus Xaverus Orate pro nobis“)
 - na místě dnešní „vodárny“ mezi Jevíčkem a Biskupicemi vyho-

řela moderní parní pila Thurn-Taxisů, protože nebylo toho, kdo 
by hasil - hasiči stáli ve frontě

 - ve Vísce (Derflíku) vybudován první spádový vodovod
 - v Jevíčku do postavené budovy pro pacienty, kuchyně a dalších 
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přilehlých budov, umístěni ranění a nemocní vojáci I. světové 
války

 - do Jevíčka bylo přiděleno 400 Židů z Haliče, kteří byli ubytováni 
v sokolovně, druhé nově postavené mateřské škole a v dalších 
místech. 232 z nich onemocnělo infekčními nemocemi, měli 
zvláštního lékaře a zdravotní sestru, 3 zemřeli

 -  obchodníci prodávající pečivo a mouku v Jevíčku museli pode-
psat prohlášení, že nezdraží.

  Byli to: Palackého náměstí: Dvořáková Anna č.p. 31, Janoušek 
Josef č.p. 30, Kritzbach František č.p. 26 (Jednota), Křivánkova 
ul.: Husák František č.p. 100, Kostelní ul.: Hauserová Julie č.p. 
38, Siedrová Františka (dnešní Nopek), Slavíček Bohumil č.p. 
34,

  Brněnská ul.: Krejcar Rostislav č.p. 184, Lexmannová Josefa č.p. 
189, Okružní II.: Kopecká Anna ??, Schwenkbier Gustav ??

1926 - byly rozparcelovány vrchnostenské statky v Jevíčku, Velkých 
Opatovicích, Biskupicích. V Jevíčku byla část přidělena „hospo-
dářské škole“, v Biskupicích nájemce Matěj Beran, který toho 
roku oral již traktorem - 27.6. byl předán svému účelu „okresní 
sirotčinec“, nově postavený na ul. K. H.Borovského

 - u nádraží (na katastru Jaroměřice) byl vybudován sportovní 
areál SK v Jevíčku ustanoven Místní výbor Československé 
církve, předsedou p. Članěk, jednatelem p. Matoušek, poklad-
níkem p. Šmeral, duchovní dojížděl z Brna, od r. 1926 z Blanska

 - ve Velkých Opatovicích byla Československá církev nejpočet-
nější, měla 101 členů

1936  - 15.6. úderem blesku vyhořel kostelíček sv. Bartoloměje u Je-
víčka, lidé pracující 
na okolních polích  
a v něm před bouřkou 
ukrytí, vynesli z koste-
líčku a bytu paní Ertlo-
vé ven vše, co se dalo. 
Varhany zachránil kap-
lan P. Jiří Poštulka. Na 
popud faráře P. Fran-
tiška Kozumplíka byl 
kostelíček téhož roku stavitelem Ing. Karlem Mackerlem re-
staurován s pomocí řemeslníků z Jevíčka, Zadního Arnoštova 
a Březiny. Zdivo navýšeno o 60 cm, zvony koupeny u zvonaře 
Manouška v Brně - Husovicích, zvon 64 kg věnován občany 
Vísky, Zadního Arnoštova a Lípy a zvon 44 kg občany Bělé. 
R. 1936 byl kostelíček se zvony vysvěcen a předán k užívání. 
Věžička na hřebeni střechy, opatřená bleskosvodem je vysoká 
9,55 m. Zvonky zvonily jen do 10.4.1942, kdy byly zabaveny 
pro účely II. světové války. Renovace kostelíčka stála 70 tis. Kč

1946 -  v Jevíčku při opravě zámečku byla odklizena malá přízemní pří-
stavby – skautská klubovna

 -  v Jevíčku uspořádán první motocyklový závod „Triangl“ s mo-
torkami různých kubatur. Vítězem v malých kubaturách byl Jan 
Kihsling z Jevíčka, v kubatuře 500 cm O. Henych z Brna, který 
se po hodnocení na SK u nádraží při jízdě k Jevíčku zabil v le-
vostranné zatáčce nárazem do stromu

 - výsledky prvních poválečných voleb, kdy byly jen čtyři strany:
Obec:  Počet voličů:  KSČ  Lidová  N. soc.  Soc. Dem.
Jevíčko  1797   440  614   590  147
Víska  93   42  -   19  13
Chornice  379   187  57   79  56
Vrážné  81   31  40  10  -
Březinky,  107   42  49   12  4
Nectava
Vysoká  60   22  36   1  1
Hartinkov  144   65  69  6  2
Biskupice,  377   138  76   98  64
Zálesí
Jaroměřice,  1033   243  287   238  263
Nový Dvůr
Z. Arnoštov, 16   13  3   -  -
Lípa,Mařín
Bělá,  485   108  169   34  173
Malonín, Smolná

1946  -  2.2. odsun německého obyvatelstva, 1. transport do Březové 
nad Svitavou (sběrný tábor)

 - Městská knihovna měla 2250 svazků
 - Jevíčko mělo 2616 obyvatel

1956  -  v Růžové a Soudní ulici byly zbořeny chátrající, padající domy 
(pekaře Tutsche a hostinské Valburgy Engelové), místa zůstala 
prázdná

 -  památkový úřad dal velkou báň městské věže pokrýt pozinko-
vaným plechem

 -  Sbor dobrovolných hasičů v Jevíčku si místo staré zbořené 
zbrojnice na Komenském náměstí postavil novou naproti hřbi-
tovu (nyní Dům hasičů)

 -  toho roku zemřeli ve vysokém věku zasloužilí občané Jevíčka:
  Jan Vrbický 94 r., autor „Pamětí“, MUDr. Josef Bareš 91 r., spo-

lu vynálezce zavařovacích sklenic Reform z r. 1906, na jejichž 
principu jsou dnešní sklenice Omnia, pí. M. Czermínová 96 r., 
Schatanek 95 r., řídící učitel v Malíkově

 -  v Kobližné ulici v „obecním domě“ č.p. 128 žilo 53 osob v ulici 
K.H. Borovského ulici čp. 461 založena Výzkumná stanice VÚ  
v Brně, ředitelem Ing. Zdeněk Hrazdira

 -  kruhová cihelna (Mackerle) tohoto roku pálila stavební cihly
1976  -  v plemenářské stanici místo chovu býků chov beranů „ roma-

novského plemene“
 -  Městská knihovna měla 10471 svazků knih, 9571 výpůjček, půj-

čovné celkem 1 997,20 Kč
 -  Jevíčko se stalo městem „místního významu, ale 2. kategorie“, 

zatímco města Moravská Třebová, Svitavy atd. jsou I. kategorie
 -  počátkem roku bylo započato s výstavbou nové mateřské školy 

v ulici K. H. Borovského – za pomoci občanů
 -  na Palackého náměstí došlo k likvidaci domů: Bubeník – dro-

gerie, Horák – čalouník, Vrbická – umělé květiny, Kritzbach – 
smíšené zboží, v Křivánkově ulici: Malík – řezník. Důvodem byla 
stavba obchodního střediska Jednota

 -  Ceny pohonných hmot: 1 lt. benzinu „special“ 14,30 Kč, 1 lt  nafty  
2 Kč

 -  Jevíčko 2650 občanů, Biskupice se Zálesím 581, Bělá s Malo-
nínem a Smolnou 520, Zadní Arnoštov 120 obyvatel integrací 
k Jevíčku připadly obce: Biskupice, Bělá, Smolná, Zálesí, Zadní 
Arnoštov s osadami Lípa, Mařín, obce Víska a Jaroměřice inte-
graci k Jevíčku odmítly

1986  - v Jevíčku byla rozšířena požární zbrojnice a další garáže
 - v Jaroměřicích na Újezdě při stavbě obilných sil byl nalezen 

hrob a zásobnice z doby železné (nálezy odvezl do Hradce Krá-
lové Dr. J. Kalferst)

2006 -  na místě dnešního rybníku pod kostelíčkem sv. Bartoloměje 
byl dokončen tříletý archeologický průzkum Mgr. Němcovou 
z Litomyšle o starém osídlení, o výsledcích výzkumu provedla 
veřejnou besedu v synagoze

 -  u Nového mostu k nádraží byla odstraněna stavidla, aby byla 
zlepšena průtočnost Úsobrnky

 -  při opravě židovského majetku domu na Okružní ulici II. byly 
odkryty pozůstatky hrobů z bývalého židovského hřbitova z let 
1630 – 1836, pozůstatky pochovány ve svahu tamtéž

 -  z podpory EU byly vybudovány místo prašných cest v polnos-
tech asfaltové silničky

 -  9.9. v Lípě svěcení renovované kapličky s novým zvonkem, da-
rovaným Dr. Jahodou

 - v Maříně svěcení restaurované dřevěné zvonice z r. 1790, ze 
zcela novou cibulovitou stříškou z šindelů, ve zvonici zavěšený 
nový zvon zasvěcený sv. Rochusovi jménem Johanka (zvonař-
ská dílna Tomášková-Dytrychová), věnovaný manželi Bojanov-
skými z Mařína

 -  v Jevíčku na budově bývalého kláštera na Komenském náměstí 
výměna oken

2016  -  v Jevíčku v ulici Soudní č.p. 51 výměna oken v prvním a druhém 
poschodí bývalého kláštera (stavba z r. 1761)

František Plech
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
JEVÍčKO

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍčKO

Ve čtvrtek 28. 5. se na zahradě mateřské školy 
děly věci.
Slétly se tam čarodějnice a čarodějové z ce-
lého Jevíčka. Přišli si tam složit zkoušky z čar 
a kouzel, aby se stali právoplatnými mistry 
v tomto pohádkovém řemesle.
Celé odpoledne se neslo v duchu večerníčku 
MALÁ ČARODĚJNICE.
Na začátku děti přivítal Večerníček a rozdal 
jim průkazky, do kterých si nalepovaly chybě-
jící dílky obrázku. Ten si potom mohly složit  
a vybarvit.
Děti létaly na koštěti a vozily i svoje rodiče, 
prarodiče i sourozence, učily se složit kou-
zelnou květinu- ta se po namočení do vody 

Pojďte s námi do lesa
Na 5. května 2016 jsme již potřetí v Základ-
ní škole Jevíčko připravili Den pro rodiče  
a děti tentokrát s názvem „Pojďte s námi do 
lesa“. Cílem bylo projít se krásnou přírodou 
kolem Jevíčka či zapojit šedé buňky mozko-
vé při luštění křížovek. Start byl na Panském 
dvoře za školou, trasa vedla kolem Napoleo-
nova památníku, přes Červený kopec, kolem 
Sanatoria, až k Městské chatě, kde jsme si 
opekli párky, zastříleli si ze vzduchovky nebo 
si zalezli na laně mezi stromy. Počasí bylo 
nádherné, a tak všichni odcházeli příjemně 
naladěni na následující víkend. Děkujeme 
všem 124 účastníkům, kteří přišli a zdrávi 
došli.
   Blanka Mauerová

sama rozvila. Srážely plechovky s obrázky 
Malé čarodějnice, začarovaným míčkem bou-
raly nastavěné kuželky, pomocí ebenové tyče 
zvedaly pomocníka Malé čarodějnice -  havra-
na Abraxase, učily se chytat kamínky odraže-
né od plochy, zachraňovaly ukradená vajíčka  
a vracely je zpět do hnízda.
Počasí nebylo zrovna ideální, ale přesto se 
nám všechny úkoly povedlo zvládnout a na 
konci čekala odměna v podobě opékání pár-
ků, na kterých si pochutnali malí i velcí.
Náš velký dík patří hasičům – panu Ducháč-
kovi, panu Skácelovi, paní Ducháčkové a paní 
Biberlové, kteří nám občerstvení zajišťovali. 
    Za kolektiv MŠ Dita Mlčochová

Země se dvěma jmény…
Již tradičně se v dub-
nu Gymnázium Jevíčko 

ve společnosti Obchodní akademie Ostrava  
a německé partnerské školy Oberschule Böh-
len vydalo na zájezd do tulipány provoněné-
ho Nizozemska. 
24. dubna jsme se k ostravské skupině při-
pojili na benzínové pumpě v Moravské Tře-
bové a během zdlouhavé cesty jsme přibrali 
německé přátele. Ráno jsme se už probouzeli 
s výhledem na typickou holandskou krajinu 
plnou květinových polí a vodních kanálů. Po 
příjezdu do Aalsmeeru jsme na nic nečekali  
a splnili první bod našeho programu – návště-
vu květinové burzy Flora Holland. Velmi nás 
překvapila důležitost rychlosti a pohotovosti, 
s jakou makléři a zaměstnanci musejí praco-
vat. Následovala vnější prohlídka fotbalového 
stadionu klubu Ajax Amsterdam. Značně vy-
čerpáni jsme se přesunuli na místo ubytování, 
které se nacházelo v malém přímořském měs-
tě Egmond aan Zee. Poté, co jsme se ubytovali 
v našich bungalovech, jsme se společně vydali 
na procházku po pláži. 
Druhý den nás s otevřenou náručí přivítal 
Amsterdam a charakteristické proměnli-
vé nizozemské počasí. „Útočiště“ jsme našli  
v Rijksmuseu, kde pro nás hlavní lákadlo před-
stavovala Rembrandtova Noční hlídka. Před 
naším odjezdem do Egmondu jsme stihli ještě 
návštěvu brusírny diamantů a květinový trh. 
Když někdo řekne Holandsko, vybaví se vám 
dvě věci: tulipány a kola. Druhý pojem jsme ve 
středu měli možnost poznat na vlastní kůži – 
čekala nás totiž krátká projížďka po místním 

gyMNÁZIUM JEVÍčKO

okolí. Poté jsme se vypravili do skanzenu Za-
anse Schans, kde nás okouzlily větrné mlýny i 
ukázka výroby klasických dřeváků. A naskytla 
se nám i další unikátní příležitost – účast na 
Dni krále, což je jeden z nejvýznamnějších 
holandských svátků. Během této události je 
všudypřítomná oranžová barva, radost a vlas-
tenectví místních. 
S každým dnem přibývalo množství květin, 
které jsme viděli, a pomyslné vyvrcholení při-
šlo ve čtvrtek… Nejprve jsme ale nahlédli do 
tajů lidského těla v muzeu Corpus. 
Keukenhof, největší květinový park v Evro-
pě, byl naší druhou zastávkou. I přes bouřku  
a krupobití jsme se nemohli schovat v ně-
kterém ze skleníků a plýtvat tak vymezeným 
časem na kochání se nádhernými záhony 
právě rozkvetlých poupat. Přesun do letovis-
ka Scheveningen však zdaleka neznamenal 

konec pastvy pro naše oči. Čekal na nás celý 
podmořský svět v Sealife, kde někteří z nás 
poprvé spatřili tučňáky. V Holandsku máte 
díky nížinaté krajině pocit, že je jako na dlani. 
Doslova jsme to zažili v Madurodamu – mini-
aturním městě, kde se pohromadě vyskytují 
zmenšeniny všech významných budov této 
země. 
Dokonalé završení našeho výletu představo-
vala sýrová farma a projížďka lodí po kaná-
lech Amsterdamu. Všichni si s sebou domů 
vedle nezapomenutelných zážitků vezli také 
hromadu suvenýrů – cibulek tulipánů, sýrů, 
hořčic i přívěsků ve tvaru dřeváků. 
Tímto děkujeme všem, kteří nám umožnili 
prohlédnout si Nizozemsko v celé jeho kráse, 
obzvlášť paní profesorce Šponerové. Dank u! 

Adéla Sedláčková, Zdeňka Mauerová, 2. B
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Z.O. AVZO Jevíčko informuje
17. května proběhl v budově AVZO na Palackého náměstí tradiční Jarní 
turnaj mládeže ve střelbě ze vzduchovek na terč.
Zúčastnilo se ho celkem 18 dětí z Jevíčka a okolí. Na předních místech 
se umístili:
kat. dívky:   1. Šulcová Karolína Křenov
    2. Dokoupilová Hana Křenov  
    3. Staňková Kamila AVZO Jevíčko
  
kat. chlapci:  1. Machálek Milan Křenov
    2. Laštůvka Matěj Křenov
    3. Řehoř Kristian AVZO Jevíčko

Děkujeme společnosti MarS za hodnotné ceny pro soutěžící.

Za klub sportovní střelby Vladimír Staněk

Ve dnech 6. - 8. května proběhl 40. ročník mezinárodního etapo-
vého cyklistického závodu „gP Matoušek – ZMN 2016“ za účasti 
153 cyklistů z deseti zemí.

Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 197 závodních kilome-
trů okolím Jevíčka. Do organizace závodu se zapojily Moravská Třebo-
vá a Velké Opatovice, Úsobrno a Biskupice. Start 1. etapy – prolog, byl 
v Moravské Třebové na náměstí TGM. Trasa vedla ulicemi města zpět 
do cíle na náměstí TGM. Prolog se těšil velkém zájmu diváků. 2. etapa 
měla start v Biskupicích a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín 
a na závěrečný kopec – Maratov v Hartinkově. 3. etapa měla start i cíl 
ve Velkých Opatovicích. Jel se tradiční triangl. 4. etapa, nesoucí ná-
zev Královská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty 2x na Šubířov, 
Skřípov a na závěrečné stoupání na Pohoru. Cíl byl v Jevíčku. Na závěr 
cyklisté absolvovali časovku na 15,5 km do Březiny a zpět.
Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu s Czech Blades k trase 
4. etapy do Úsobrna. Zde nám Úsobrnští připravili občerstvení a divác-
ký peleton zde mohl “mexickou vlnou“, dvakrát pozdravit projíždějící 
cyklisty.
V sýpce v Panském dvoře proběhla výstava k čtyřicátému výročí Závo-
du míru nejmladších.
Pro žáky ZŠ byl uspořádán závod žáků ZŠ, ve kterém startovalo 47 dětí 
za mohutného povzbuzování rodičů a širokého příbuzenstva.
Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne dopro-
vodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Ho-
lobkova mozeka, Bluemy, Etien band, The Beatles Revival, 3 generace. 
Občerstvení zajistil SK Jevíčko.
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vystou-
pením děti z Mateřské školy Jevíčko s country tanečky, v přestávce pak 
vystoupily mažoretky ze „Ze zámečku do světa“ z Jevíčka pod vedením 
sl. Felnerové. Ceny předávali zástupci sponzorů a hejtman Pardubické-
ho kraje p. Martin Netolický. Celým třídenním programem provázeli 
moderátoři Jan Adámek a Pavel Havránek. I jim patří poděkování za 
vytvoření pěkné atmosféry i za to, že si pro Jevíčko udělali čas a mezi 
nás přijeli.
Novinkou byl i video přenos ze závodu na GP Matoušek.cz, který zajiš-
ťoval Techniserv IT, Brno. Ještě nyní se na záznam můžete podívat na 
webových stránkách závodu a sporton.eu
Tato sportovní a společenská akce reprezentující Jevíčko a celý re-
gion by se nedala uskutečnit bez podpory sponzorů: Matoušek CZ 
a.s., Czech Blades s.r.o., Pardubického kraje, měst Jevíčka, Morav-
ské Třebové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupic, Techniserv 
IT Brno, Inženýrské stavby Brno, BDR Thermea s.r.o. (Baxi), sklárny 
Moravia a.s. Úsobrno, region MTJ, pivovar Černá Hora, HB tisk a.s. 
Opava, Rustika s.r.o. a dalších sponzorů podporujících naši sportovně 
společenskou akci. Všem srdečně děkujeme a věříme, že nás podpoří 
i při dalších ročnících závodu GP Matoušek – Závod míru nejmladších.
Závod bez přispění Policie ČR a Městské policie z Moravské Třebové, 
Konice, DI Svitavy, Boskovic by se nedal při dnešním silničním provozu 
vůbec uskutečnit. Svým dílem při údržbě silnic přispěly i SÚS Moravská 
Třebová, Konice, Boskovice. I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní 
akce. Poděkování patří i dobrovolným pořadatelům ze Šubířova, Skří-
pova, Úsobrna, Velkých Opatovic, kteří zajišťovali bezpečnost cyklistů 
a silničního provozu. Děkujeme i občanům obcí, kudy vedla trasa 40. 
ročníku závodu, že omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržovali, 
a tak i oni přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Příští, 41. ročník, se uskuteční ve dnech 5. - 7. května 2017. 

TJ Cykloklub Jevíčko
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Přehled akcí Jevíčko čERVEN 2016
1. 6.  14:30  Rozloučení na prázdniny, Senior klub RC Palouček
3. 6.  15:00  Muřinohova literární stezka, Jaroměřická brána
3. - 4. 6.     Jevíčkovění
4. 6.  09:00  Okrskové kolo v požárním sportu, Areál Žlíbka
5. 6.  09:00  Klubová výstava jezevčíků, Areál SK
10. 6.  17:00  Mejdan na zámečku, Zámeček
12. 6.  08:30  Šachový turnaj mládeže, Hotel Morava
12. 6.  14:00  Listování, Kino Astra
15. 6.  19:00  Koncert Jaromíra Gamby, Hotel Morava
17. 6.  17:00  Setkání s Petrou Štarkovou, Sál zámečku
18. 6.  10:00  Czech Blades run, běžecké závody pro děti,  
         Pal. nám.
18. 6  14:00  Gymfest, Gymnázium
18. 6.  15:00  Včelařský den, Areál chovatelů
24. 6. 16:00  Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce, 
         memoriál MVDr. Jindřicha Kleibla
25. 6. 15:00  XIII. Festival mládežnických dechových orchestrů,  
         Panský dvůr
26. 6. 14:00  Jízda zručnosti na kolech a tříkolkách od 5 let,  
        Palackého nám.

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

na 
 

koncert  
 
 
 

Z HORŇÁCKA NA MALÓ HANÓ 
 
 
 
 

- krajové písně a cimbál Zuzany Lapčíkové - 
 

 
 
 
Zuzana Lapčíková 
folklórní zpěvačka, cimbalistka, scénáristka, skladatelka a hudební aranžérka. 
Její průzračně čistý, jakoby nebesky otevřený hlas je pro posluchače zážitek sám o sobě. 

 
 

 
Účinkují žáci Základní umělecké školy Jevíčko,  
Improvizovaný sbor zpěváků z Jevíčka a okolí 

 
 
 
 

pátek 3. června 2016, kostelík sv. Bartoloměje ve 20:00 hod.  
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CZECH BLADES JEVÍČKO ve spolupráci s MĚSTEM JEVÍČKO 

POŘÁDÁ BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO DĚTI 

Start 25.6.2016  
v 10 hodin na   
Palackého nám. 

CZECH  
BLADES  
RUN 

REGISTRACE ZÁVODNÍKŮ V 9:15 – 9:50 HOD U KAŠNY. PŘIHLÁŠKY NA 
www.jevicko.cz, V TIC JEVÍČKO, V ZŠ JEVÍČKO (MGR. RADKA 
JELÍNKOVÁ) NEBO NA MÍSTĚ V DEN ZÁVODU.  

KATEGORIE:  

 RODIČE S DĚTMI – 100 M  
 R. 2010 - 2011 – 100 M 
 R. 2009 – 1 KOLO (200 M) 
 R. 2008 – 2007 – 2 KOLA (400 M) 
 R. 2006 – 2005 – 2 KOLA 
 R. 2004 – 2003 – 3 KOLA (600 M) 
 R. 2002 – 2001 – 3 KOLA 

ODMĚNA PRO KAŽDÉHO ZÁVODNÍKA, PRVNÍ 3 UMÍSTĚNÍ VĚCNÉ CENY. 
 

            
 

 

Více informací na www.jevicko.cz          
         

Akce se koná za každého počasí. 

Městská knihovna Jevíčko  
           
       10. června 2016  
      tradiční akce Mejdan       
     na zámečku
začínáme v 17.00 hodin 

Loupežnickou pohádkou od Krutopřísňáků 
Ze zámeč-
ku do světa, 
které vede 
paní Zdeňka 
Selingerová. 
Pokračovat 
bude Decho-
vý orchestr  

ZUŠ Jevíčko, který hraje pod vedením Ond-
řeje Čadu a mažoretky Amorion Jevíčko pod 
vedením Kateřiny Fellnerové.
O další díl hudby se postará Etien Band  
a Epicentrum, zvuk a osvětlení bude v rukou 
Mirka Horkého.  Můžete se těšit na vystou-
pení tanečního oboru ZUŠ Jevíčko s Alenou 
Dosedlovou. Na všech sálech zámečku bu-
dete mít možnost obdivovat výsledky práce 
výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko, které vede 
Renata Štindlová.
Po celou dobu mejdanu (cca do 23.00) bude 
knihovna půjčovat knihy, zapisovat nové 
čtenáře, kteří jako dárek budou mít jeden 
rok půjčování zdarma. Srdečně Vás zveme 
také na Kavárničku v knihovně, kde pro vás 
bude připraveno skvělé vínko jevíčské vino-
téky.
O vaši pohodu se dobrým jídlem a pitím po-
starají jevíčští hasiči.
Těšíme se na Vás.

12. června 2016 v 14.00 hodin – kino Jevíčko
Robert Fulghum v Jevíčku!!!  Máme tu čest, 

že v rámci pro-
jektu Listování 
uvítáme v Jevíčku 
Roberta Fulghu-
ma, osobně bude 
přítomen předsta-
vení z knihy Drž 
mě pevně, miluj 
mě zlehka spo-
jené s besedou, 
autogramiádou  

a prodejem nové autorovy knihy Poprask v sý-
rové uličce. Robert Fulghum a Létající cirkus na 
velkém turné po České republice!!!
Seňor Fuljumero se vrací, aby s projektem 
LiStOVáNí okolo herce Lukáše Hejlíka před-
stavil svou novou povídkovou knihu Poprask 
v sýrové uličce.  Projede kompletně české luhy  
i moravské háje v rámci turné Létající cirkus. Po 
divadelním představení z knihy Drž mě pev-
ně, miluj mě zlehka, promluví s diváky o své 
nové knize a rád se podepíše do knih, které 
budou na místě i ke koupi. Přijďte se podívat  
a na vlastní oči přesvědčit, že opravdu všech-
no, co se Robert Fulghum naučil, bylo v ma-
teřské školce.
- účinkují: Věra Hollá, Alan Novotný, Lukáš Hej-
lík / alt. Jiří Ressler
Vstupné 50,- Kč – předplatné v Městské 
knihovně v Jevíčku

Vzpomínkové zastavení …
V těchto dnech by se dožívala významného 
výročí paní Květa Jadrníčková, malířka, ilust-
rátorka a velmi milá dáma, kterou jste vídali 
na procházce a jejím milovaným psem.
Společně jsme instalovali její výstavu v syna-
goze a velmi si cenili osobních setkání.
Někam tam nahoru posíláme vzpomínku  
a poděkování za logo knihovny, které vytvo-
řila.

17. června v 17.00 hodin  - sál zámečku
 Setkání s autorkou a jevíčskou rodačkou 
Petrou Štarkovou (Purketovou). 

Povídat si bude-
me o její velmi 
úspěšné knížce 
Pirát jménem 
Šampaňský. Po-
vídání pro děti  
i dospělé o ces-
tě do světa fan-
tazie a příběhů  
a třeba i tom, jaké 

to je, když spadne jablko přímo pod strom, je 
–li vaším dědečkem pan František Továrek.
Knihu si můžete zakoupit přímo na akci.

Upozorňujeme, že 7. června v dopoled-
ních hodinách bude knihovna uzavřena 
(přerušení dodávky elektřiny). 
Knihovna bude otevřena od 12.30 do 
16.00 hodin. 
Děkujeme za pochopení. 
 

Tuto pozdní vyzrálou symfonii Dvořák tvořil pod vlivem přírodních krás 
v okolí svého letního sídla. Její proměnlivé nálady se nesou v duchu 
české a slovenské lidové zpěvnosti, ze kterých na posluchače dýchá život 
českých lesů a prosluněných palouků, majestátní reliéf krajiny i snové 
večery pod hvězdným nebem.

´̌

ˇ ˇ

ˇ

´ ´
´ ´ ´

´

´
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18. 6. 2016
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Město Jevíčko a Základní umělecká škola Jevíčko Vás srdečně zvou na

XIII. FESTIVAL
MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ

Bohaté občerstvení zajistí hasiči Jevíčko

 areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského
za nepříznivého počasí kino Astra Jevíčko

sobota 25. června 2016 v 15.00 hodin

vstupné 50 Kč

Mažoretky Amorion Jevíčko
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
Holóbkova mozeka Protivanov

Dechová hudba Dubňanka

ročník 

Akce se koná pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka

 

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                                                                                      

                                         
                      

ZLATNICTVÍ ŠUMBEROVÁ
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP)

Vám nabízí kvalitní výrobu šperků na zakázku, opravy zlatých  
a stříbrných šperků od našeho zlatníka, rozšíření oprav  
i na vaše oblíbené zdobení na kabelkách, peněženkách,  

páscích, klíčenkách a bižuterii, …
VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!

Od 1. 5. 2016 nový rozšířený sortiment!!!
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KDY A KDE: V sobotu 18.června 15-19 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

• regenerace a uvolnění
•  nabití energie

•  meditace a masáže
•  sdílení a sebepoznání

Milé ženy, zveme Vás na 

MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK

KDY: V sobotu 2. července 15-18 hod.
Bude-li zájem od 18-19 hod se budou moci přidat partneři !

KDE: RC Palouček    CENA: 200Kč/partner 50Kč 
Svůj zájem o účast i účast svého partnera prosím dejte vědět 

na tel. čísle 775 611 617 či na emailové adrese 
martina.kasparkova@seznam.cz

 Porod je zrozením nejen  dítěte, ale též  nového 
života matky. Je to zážitek iniciační  –  život 

po něm už nikdy nebude stejný jako  předtím.  
Dosavadní zkušenosti, duševní zralost a 

mentální postoje se ve výsledku sčítají. Proto 
je dobré věnovat tomuto  procesu svou pozor-

nost. Připravit se lze jak mentálně – získat do-
statek informací, které nám umožní svobodně 
se rozhodnout ohledně podmínek porodu, tak 

duševně – naladit se na miminko, na svoje 
tělo, cítění a intuici. Obojímu se budeme na 

semináři věnovat.

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

Milé ženy, zveme Vás na seminář: 

 Vás zve na dílnu

Jarní origami
Kdy: 7. 6. 2016 od 15.30 

Kde: RC Palouček    Lektorné: 20,- Kč

 

 

 
 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      červen 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 

 

 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

středa 1.6. rozloučení na prázdniny - táborák 

 

 

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

 POŘÁDÁ

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

INDIÁNSKOU STEZKOU
Tábor je určen pro věkovou kategorii předškolních dětí a dětí 1. stupně.

 

Termín konání:  1. 8. – 5. 8. 2016  od   9.00 do 16.00

Místo konání:    RC Palouček

Cena:  900, - Kč

V ceně tábora: oběd, pitný režim, ceny pro účastníky, program

Bližší informace: Jana Junková
                             727 911 474, repak2005@volny.cz
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Věříme, že jste pro SDH Jevíčko hlasovali a proto mají velkou šanci 
vyhrát „mejdan roku“.  
V pátek 10. června 2016 po 15. hodině budou ve vysílání Českého roz-
hlasu Pardubice vyhlášeny tři SDH PU, které získaly nejvíce SMS hlasů 

za celou dobu trvání soutěže. SDH PU 
s největším počtem platných SMS hlasů 
získá pro svou obec „Oslavu za 100 tisíc 
Kč“, která se uskuteční na konci srpna 
2016, příp. v jiném termínu dle domlu-
vy, a zároveň postoupí do Velkého finá-
le v klasických hasičských disciplínách  
v neděli 25. června 2016 v Nymburce. Ve 
Velkém finále soutěží 10 Sborů dobro-
volných hasičů z jednotlivých regionů 
České republiky (vítězů regionálních 
kol) o hasičské vybavení. 

Romana Oulická
 

Po roce opět basketbal...
Na podzim roku 2015 byl založen Basketbalový klub Jevíčko, který navštěvují převážně žáci naší základní školy. Většina žáků trénuje alespoň 
2 x týdně a výsledky se dostavily. Pokud k tomu přičteme i práci v hodinách tělesné výchovy, vychází nám pěkná porce hodin tělesné aktivity 
jevíčských dětí. Od února do dubna 2016 se konaly basketbalové soutěže pro základní školy ve čtyřech kategoriích. Naši školu reprezentovalo 
celkem 43 chlapců a dívek.
Byly to mladší žákyně Anička Junková, Denisa Hadrová, Veronika Zapalačová, Kateřina Kubišová, Barbora Staňková, Zdeňka Illová, Jana Kolínská, 
Anička Ševčíková, Veronika Hrubá, Natálie Říhová, Pavlína Langerová a Eliška Mauerová. Toto družstvo se po vítězství v obvodním a následně  
v okresním kole probojovalo do krajského kola v Pardubicích, kde obsadilo po dobrém výkonu 4. místo.
Stejně se dařilo i družstvu starších žáků ve složení Jakub Mauer, Denis Mrvoljak, Cyril Novotný, Víťa Vedra, Martin Podlezl, Marek Vašíček, Josef  
Pocklan, Martin Bažant, Tomáš Konečný, Kryštof Šmedek, Vojta Václavek, Tomáš Richtr a Dominik Cveček. Chlapci se stejně jako mladší žákyně 

probojovali jako vítězové okresu Svitavy do krajského kola, kde skončili na 4. místě.
Družstvo mladších žáků zvítězilo v obvodním kole a v okresním kole obsadilo 3. místo. Byli to 
Vojta Václavek, Jirka Pospíšil, Vilém Seman, Michal Mrvoljak, Jakub Staněk, Jiří Písek, Jakub Bašič, 
Radek Grézl, Matěj Štindl, Tomáš Kavan, Tomáš Markus a Miroslav Martiš.
Starší dívky taktéž zvítězily v obvodním kole a v kole okresním skončily na 2. místě za družstvem 
z Litomyšle. Je nutné poznamenat, že žákyně z tohoto města hrají pravidelně krajskou soutěž 
a s přehledem vyhrály krajské kolo.  Naše děvčata hrála ve složení Magdalena Parolková, Eva 
Kohoutková, Eva Martišová, Michaela Kadlecová, Natálie Finsterlová, Simona Konečná a Sára 
Klímová.
Všem chlapcům a děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci nejen základní školy, ale přede-
vším našeho města. A co je ještě důležitější, je skutečnost, že naše děti pravidelně a s nadšením 
sportují.
Do další práce musíme popřát žákům, učitelům a vedoucím basketbalového klubu hodně nad-
šení, vytrvalosti a píle. Úspěchy se jistě dostaví. Mgr. Zdeněk Bombera

Bojujeme a učíme se!
V sobotu 16. 4. 2016 proběhla v prostorách židovské 
synagogy valná hromada Basket klubu Jevíčko. Dě-
kuji všem účastníkům a hostům, zástupcům z města 
Jevíčka, za příjemnou atmosféru a zájem o fungová-
ní našeho spolku. Zhodnotili jsme dosavadní činnost  

a prezentovali naše představy o směřování klubu v sezoně 2016/17. 
V dubnu jsme za hojné účasti fanoušků přivítali ve sportovní hale 
na Žlibkách basketbalistky z Mohelnice, které přijely k odvetnému 
přátelskému utkání. Dostali jsme “naloženo“ 18:70 a na holkách byla 
znát velká tréma s respektem k soupeři a k zaplněné jevíčské hale. 
Následně přišla pozvánka k dalšímu utkání do Mohelnice, kde jsme 
sice prohráli 64:32, ale předvedená hra byla oceněna i činovníky  
z mohelnického klubu, což je pro náš začínající ansábl velká pocta.  
V pátek 3. června jsme přijali pozvání k přátelskému utkání do Vyso-
kého Mýta, kde se hraje liga v kategorii děvčat U 17. Držte nám palce! 

Za basketbalový klub Radek Vymětal

 
SDH Jevíčko v soutěži „Dobráci roku“ 

s českým rozhlasem Pardubice 

O prázdninách 2015 byla Českým rozhlasem vyhlášena soutěž DOB-
RÁCI ROKU. Jde o soutěž pro Sbory dobrovolných hasičů. Ze všech 
přihlášených sborů je každý týden vylosován jeden, který postupuje 
do soutěže o „mejdan roku“ v hodnotě 100 tisíc a má šanci zúčastnit 
se velkého finále. 
SDH Jevíčko byl vylosován a v pro-
sinci loňského roku jsme natočili a 
odvysílali jeho medailon. Sbor na-
vštívila redaktorka ČRo Pardubice 
Tereza Brázdová a kromě natáčení 
pro rozhlas připravila článek pro 
Pardubický Deník. Zvukový záznam i 
článek si můžete poslechnout a také 
přečíst na internetových stránkách: 
http://www.rozhlas.cz/pardubi-
ce/dobraci/_zprava/jevicko-letos-
-hasici-vyjeli-vice-nez-devade-
satkrat--1558662

Naladíte nás na těchto frekvencích: 
Východní čechy 104.7 FM, Pardubicko 101.0 FM, Svitavsko 102.4 FM a Ústeckoorlicko 98.6 FM.
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11. slet čarodějů a čarodějnic - ohlédnutí
V sobotu v podvečer 30. dubna 2016 se uskutečnilo velké setkání čarodějů a čarodějnic z Bis-
kupic a širokého okolí. Celý týden před „pálením čarodějnic“ pršelo a byla zima, ale nám se 
společnými silami podařilo vykouzlit nádherné, teplé počasí. Slet jsme jako obvykle zahájili 
svižnou rozcvičkou, při níž jsme si krásně protáhli naše „rok odpočívající“ ztuhlá těla. Poté jsme 
nastartovali kouzelná košťátka a prolétli se ve vzduchu. Zkouška čarodějnických dovedností 

proběhla také bez potíží. Při kouzelnické hosti-
ně jsme si letos pochutnali na sušených broucích  
a černých tarantulí. Každý, kdo se podepsal „vlast-
ní krví“ na tajnou listinu, obdržel svítící, kouzelný 
náramek, aby se ve tmě neztratil. Již za úplné tmy 
jsme vyrazili s rozžatými lampióny na dlouhou 
procházku vesnicí. Po procházce se zapálila vatra 
se starou čarodějnicí. Pro všechny účastníky byly 
připraveny dobrůtky z udírny a chutné nápoje  
a lektvary z „Hospody u netopýra“.

          Helena Neuerová, ČČK
                       

Společenská rubrika
květen 2016

Naši jubilanti

Žofie Berková 
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice

Posezení s důchodci  
- ohlédnutí

V neděli 8. května 2016 v odpoledních hodi-
nách jsme uspořádali za finančního přispění 
Obecního úřadu Biskupice přátelské po-
sezení s důchodci. Letos se poprvé konalo  
v nové „kulturní místnosti“. Vystoupení na-
šich nejmenších občánků opět nezklamalo. 
Děti z místní mateřské školky předvedli pás-
mo písniček, básniček a tanečků. Posezení 
také zpestřilo vystoupení tanečního souboru 
Vjechétek z Jaroměřic. Tanečnice z Vjechétku 
si pro nás připravily 4 vystoupení pod názvy - 
Tahiťanky, Žabky, Gejši a Šenkýřky. Velký ob-
div si také zaslouží jejich velmi pestré, nápa-
dité a propracované kostýmy. Po rozpustilém 
tanečním vystoupení následovalo vážnější 
téma - přednáška pana profesora Mgr. Ada-
ma Wiltsche na téma „Turecké hospodářství“ 
- opět jako vždy perfektní prezentace prolo-
žená spoustou zajímavých, promítaných fo-
tografií. Ženy obdržely malý dáreček ke „Dni 
matek“. Věříme, že se našim spoluobčanům 
takto prožité nedělní odpoledne líbilo. 

                              Helena Neuerová, ČČK

Májka
Občané Zálesí se drží tradic a k prvnímu máji 
postavili krásný a vysoký máj. A v sobotu  
28. května 2016 jste všichni zváni na Zálesí, 
kde si máj můžete prohlédnout a zúčastnit se 
Kácení máje na Zálesí.

Pracujeme naplno
S plným nasazením se u nás ve školce pracovalo, pracuje a pracovat bude. Během celého škol-
ního roku jsem se dětem každodenně a dostatečně věnovali. Učili jsme je poznávat nové věci, 
seznamovat je s neznámým nebo žít v prostředí školky. Chvíle to byly veselé, náročné i zábavné. 
Protože se blíží konec školního roku, chtěla bych poděkovat všem, co naši vesnickou školku 
podporují. Ať už jsou to zastupitelé a vedení obce, spolky v obci ale i rodiče našich dětí. Ro-

dičům nejen dvouletých dětí nabízíme volná místa v naší 
školce (o možnosti přijetí se můžete informovat telefonicky 
nebo emailem). Pro dvouleté děti jsme zařízeni výborně 
a o tyto děti je u nás velmi dobře postaráno. Pracujeme 
s menším počtem dětí, starší děti pomáhají mladším, ale 
především během hlavní doby výchovné práce jsou u dětí 
přítomny dvě pedagogické pracovnice. Školku máme vy-
bavenou moderními, pestrými a kreativními pomůckami  
a zařízením. Využíváme okolní přírodu k delším vycházkám, 
ale také pohybovým a přírodovědným aktivitám. Děti za-
pojujeme do kulturního a společenského života v obci. Daří 
se nám také oslovovat sponzory, a proto můžeme nabízet 
divadelní a hudební pořady a představení dětem zdarma. 
Na zahrádku nám firma manželů Sekerkových věnovala  
a nainstalovala objemný zásobník. Děti se těšily, že budou 
mít na zahrádce bazén k osvěžení a radovánkám, ale tento 
prostor je momentálně zařízen jako bylinková zahrádka. Už 
se těšíme na vitamíny z první sklizně.
Hezké léto vám přejí všichni z mateřské školky.  

Žaneta Beserlová, ředitelka MŠ
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Dukelák
V sobotu 7. května se u nás v Biskupicích v prostorách areálu Střelnice uskutečnil již VIII. ročník 
závod branné zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st. ˇUčast závodníků byla krásná, sešlo se 60 
závodníků, pro nás organizátory je největší odměnou právě účast závodníků, a ta byla vele-
krásná. Počasí nám letos vyšlo také parádně, ani zima, ani horko, prostě akorát závodně, trať 
opět vzorně připravena, tak proč ji neproběhnout 
rovnou do cíle?
Závodilo se nově v sedmi věkových kategoriích, 
muži a ženy. Na trati dlouhé cca 2 km střední ob-
tížnosti na závodníky čekal terénní běh, vědomost-
ní otázky, hod granátem na cíl, 2x lanový most, 
hod tenisákem na cíl, střelba ze vzduchové pistole  
a skok v pytli. Děti do 11 let měly trať mírně zkráce-
nou, ale se všemi disciplínami na trati.
Po dokončení závodu dostal každý účastník ob-
čerstvení a něco na zub, pak si mohli prohlédnout 
výbavu členů airsoftového klubu Jevíčko s možnos-
tí střelby z airsoftových zbraní, dále na závodníky  
a návštěvníky čekala ukázka seskoku paravýsadku 
klubu parašutistů z Prostějova a ukázka pilotáže RC 
modelů letadel z klubu modelářů z Jevíčka a Vel-
kých Opatovic.
Mezitím jsme sečetli dosažené body závodníků  
a mohli jsme přistoupit k vyhlášení výsledků závo-
du. Na památku dostal každý diplom a medaili za 
účast a ti nejlepší byli dekorováni zlatou, stříbrnou 
nebo bronzovou medailí. Nechyběly věcné ceny  
a pro vítěze šampaňské na oslavu. A kdo mohl, sla-
vil déle, pokud ho nohy ještě nesly. Děkujeme všem 
organizátorům a sponzorům memoriálu – obci Biskupice, MarS Jevíčko, L. Sekaninovi S-Cart 
Jevíčko, Mechanice Prostějov, Michalu Dlouhému Stihl Konice, Ergu Chornice, zaměstnancům 
prodejny COOP Biskupice, firmě Granit parts, Rabbit Trhový Štěpánov, a také děkujeme rodině 
J. Sedlatého st.
Akci organizátorsky zajišťovala obec Biskupice, ČČK Biskupice a AVZO Biskupice, proto bych 
chtěl všem jejím zástupcům poděkovat a všem dalším organizátorům, pomocníkům a všem 
nadšencům a závodníkům také. Více fotografií naleznete na stránkách obce Biskupice www.
biskupice.cz

Filip Procházka
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MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
12. května 2016 proběhlo okresní kolo soutě-
že mladých zdravotníků ve Svitavách, které se 
zúčastnili žáci prvního i druhého stupně naší 
školy. Ošetřovali raněné, předváděli správ-
né obvazování a odnášeli raněné. Družstvo 
žáků II. stupně obsadilo druhé místo v 
okrese a žáci I. stupně se umístili na čtvr-
tém místě. Naši mladí zdravotníci si mohli 
ověřit, že znalosti získané ve zdravotnickém 
kroužku jsou schopni v praxi dobře použít při 
ošetřování různých zranění a nehod. I když 
pracovala nervozita a namaskovaná zranění 
vypadala jako skutečná, děti si s tím dokázaly 
bez větších zaváhání poradit. 
Největším oceněním pro nás bylo, když nám 
hlavní rozhodčí, paní Dvořáková řekla, že 
kdyby se jí náhodou něco stalo, byla by ráda, 
kdyby ji první pomoc poskytla právě naše 
„banda“. Chci poděkovat všem mladým zdra-
votníkům a doufám, že se v příštím roce zase 
v hojném počtu sejdeme.
   Za MS ČČK Jana Vyroubalová

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červnu:

 Jiří Václavek

 Ladislav Pokorný

 Jaromír Janda 

 Pavel Vašíček 

 Jaroslav Vyhlídal

 Břetislav Martinů

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Mateřská škola Chornice
V měsíci dubnu se děti v mateřské škole proměnily v čaroděje a čarodějnice. I když nám počasí 
nepřálo, nenechali jsme si zkazit dobrou náladu a čarodějnické dopoledne připravili ve třídě. 
Jako opravdoví  čarodějové jsme kouzlili, zaříkávali, hráli různé hry a soutěžili. Nejsložitější 
disciplínou pro nás bylo skákání  přes oheň, ale zdárně jsme to zvládli. Měli jsme i spoustu 
plyšových kamarádů – pavouky, hady, kocoury, žáby. Nakonec jsme si uspořádali čarodějnickou 
diskotéku, kde se všichni vesele bavili a radovali. 

                                           Kateřina Kolínská

Chornický vandr 2016
Dne 8. května 2016 se v Chornicích uskutečnil 4. ročník pěšího  
a cyklistického pochodu CHORNICKÝ VANDR. Účastníci pochodu 
si v letošním roce mohli vybrat z pěti tras. Trasy 7 km, 11 km, 18 km 
byly připraveny pro pěší, 25 km trasu si mohli vybrat pěší i cyklisté 
a na trasu 50 km se vydali pouze cyklisté. Na trase „Mrně“ (7 km) 
byl pro účastníky připraven vědomostní kvíz. Větrné počasí nám 
sice trochu komplikovalo život, létalo, co mohlo, ale i přesto se na 
4. ročník dostavilo rekordních 166 účastníků.
Děkujeme všem, kteří nelenili a vydali se na 4. ročník CHORNIC-
KÉHO VANDRU. 
Fotografie si můžete prohlédnout na www.tjsokolchornice.cz. 
  
Chornický vandr 2016 v číslech:
celkem účastníků: 166 (60 žen, 50 mužů, 56 dětí)
nejstarší účastnice: 74 let       nejstarší účastník: 75 let nejmladší účastník: 6 měsíce
počet psů: 13   počet kočárků: 1

výběr tras:
Trasa Mrně 7 km - 52 účastníků   Dětská trasa 11 km - 56 účastníků
Střední trasa 18 km - 29 účastníků  Cyklotrasa 50 km - 9 účastníků
Pěší a cyklotrasa 25 km - 20 účastníků, z toho 16 cyklistů a 4 pěší
účastníci z Chornic: 75
účastníci přespolní: 91 (Jevíčko - 27, Moravská Třebová - 8, Velké Opatovice - 7, Městečko Trnáv-
ka - 5, Jaroměřice - 5, Dlouhá Loučka - 5, Pavlov Zavadilka - 4, Březinky - 4, Vranová Lhota - 3, 
Víska u Jevíčka - 3, Brno - 4, Nectava - 2, Loštice - 2, Litomyšl - 2, Biskupice - 1, Usobrno - 1, 
Jeřmaň - 1, Nemilany - 1, Olomouc - 1, Kostelec na Hané - 1, Krhov - 1, Rozstání - 1, Dědřichov 
(u Svitav) - 1, Bezděčí u Trnávky - 1) 

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

 

    

Den Země na II. stupni
Stejně jako v předchozích letech tak i letos jsme na naší škole 22. dubna oslavili Den Země. Jedná 

se o ekologický svátek, který jsme letos pojali 
trochu jinak. Hlavním úkolem žáků nebyla jen 
osvěta, ale především praktická činnost, neboť 
jsme se rozhodli postavit hmyzí hotel. 
Jedná se o stavbu nejen ozdobnou, ale pře-
devším praktickou, sloužící jako příbytek pro 
mnoho druhů samotářského hmyzu z řad opy-
lovačů i jinak prospěšných zástupců. Na hmy-
zích domečcích je sympatické, že pro jejich re-
alizaci moc nepotřebujeme, postačí vybudovat 
dřevěnou kostru, do jednotlivých pater vklá-
dáme různé přírodní materiály jako rákosová 
stébla, kůru, šišky, dřevěná polínka, větvičky, 

slámu, děrované cihly apod., prostě materi-
ály, kterými vytvoříme nejrůznější skulinky  
a chodbičky pro ubytování (úkryt a možnost 
naklást vajíčka) na zimu. Práce na domečku 
šla žákům od ruky, aktivně se zapojili všich-
ni. Teď už jen čekat na první nocležníky,  
o kterých se učíme v hodinách přírodopisu,  
a budeme je moci pozorovat ve volné přírodě.
Velká část obyvatel hotelu bude z řad opylo-
vačů, proto jsme se také rozhodli pro zřízení 
zahradní skalky, kterou jsme osázeli různými 
druhy sukulentů, cibulovin a okrasných trav.

Mgr. Alena Továrková
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Pálení čarodějnic s  hasiči Chornice 
V sobotu 30. dubna se konalo tradiční Pálení čarodějnic. 
Jako každým rokem jsme pro děti připravili hry za drobnou 
sladkou odměnu.
Od 17. hod. byly pro děti a rodiče nachystány soutěže, kde 
vyzkoušeli svoji zručnost, ale i trpělivost, zahráli si na mu-
mie, soutěžili v nafukování a práskání balonků, přenášení 
vody na lžíci… A co děti zvládaly na výbornou, si poté moh-
li na vlastní kůži vyzkoušet rodiče (přišívání knoflíků, na-
fukování obrovského balonku…). Po ukončení každé sou-
těže byli odměněni krásnými dárky, které jsme získali od 
různých sponzorů. Během malé pauzy bylo vyhlášení Miss 
čarodějnice, kterou si svým potleskem zvolili návštěvníci 
akce. Po celé odpoledne nás doprovázela příjemná hudba 
a děti kromě soutěží měly malování na obličej a třpytivé 
tetování zdarma.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se ak-
tivně zapojili do přípravy na této akci, ale hlavní díky patří 
našemu kuchaři, který zajistil vynikající občerstvení (lan-
goše, tortilly, smažené lupínky, guláš…). 
A děkujeme všem sponzorům za jejich ceny pro děti.

Za  SDH Chornice Pohanková Andrea

Den Země
Naše modrá planeta, která je nositelkou živo-
ta a naší existence, si jistě zaslouží svůj vlastní 
svátek. Ten připadá na 22. dubna, kdy slavíme 
Den Země.
Také děti z naší základní školy si tento den 
připomněly. Během pátečního dopoledne  si 
zasoutěžily v osmi pětičlenných družstvech.
Náplní soutěžních otázek byla přírodní tema-
tika, děti poznávaly rostliny a živočichy podle 
obrázků, orientovaly se na mapě a určovaly 
naše národní parky. Také projevily své výtvar-
né schopnosti a úkoly doplňovaly ilustracemi.
Úkoly byly vybírány v souladu s ekologickou 
výchovou, aby se v dětech upevňovala zodpo-
vědnost za společné životní prostředí.
Vždyť Země je nás všech a proto se také o 
ni musíme  starat, aby nám byla bezpečným 
domovem.

Mgr. Milena Truhlářová

Tvoření pro děti  
- ke Dni matek

V pátek 29. 4. 2016 jsme uspořádali v kultur-
ním domě další tvoření pro děti. Blížil se Den 
matek a tak se děti pustily do tvorby přáníček 
a dárečků pro své maminky. Děti se s nad-
šením vrhly do vyrábění přáníček, poté ná-
sledovala tvorba drobných dárečků – výroba 
papírové klícky a zdobení drátěného srdíčka. 
Přáníčka a dárečky se dětem moc povedly a 
dozajisté udělaly radost všem maminkám.
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Patchwork v Jaroměřicích – z malých kousků velká radost
Výstavy jsou již součástí kulturního dění knihovny po mnoho let. Vlastně jedna z prvních výstav 
v roce 2007 byly FRAGMENTY Renaty Edlmanové z Litomyšle, šité obrazy z barevně sladěných 
kousků tkanin. Touto výstavou začala tradice patchworku i v Jaroměřicích. Děvčata, která se 
chtěla naučit zajímavou techniku, přihlásila se do nabídnutého kurzu paní Renaty. Ta za učen-
livými švadlenkami jezdila cca 3x ročně do jaroměřické výstavní síně   - dílny a seznamovala je 
s novými technikami, za což jsou její „žačky“ vděčné. Zde se vytvořil Klub patchworku, v němž 
se už vystřídalo hodně děvčat. „Zdravé osmičlenné jádro“ zůstává a schází se nepravidelně, již 
bez lektorky ve volných dílnách několikrát ročně ke společnému šití. Zde si předávají zkušenosti 
i inspirace a tvoří velice líbivé výrobky.
Od prvních nesmělých začátků se kvalita, rozmanitost i náročnost hodně zvýšila.
Výtvarnice volí kvalitní textilie, jichž je v současnosti nepřeberný výběr. Získaly přehled o mno-
ha technických pomůckách i galanterních vymoženostech, které usnadňují šití i zdokonalují 
funkčnost výrobku. Většina vyměnila původní šicí stroje za modernější.
S nabytými zkušenostmi se nebojí ušít velkorozměrové deky, miniaturní hračky, dokonalé ka-
belky, vkusné a funkční doplňky do interiéru.
K jejich práci je nezbytné domácí zázemí, protože při tvorbě patchworku je nutná soustředě-
nost, pečlivost a trpělivost. Pouze v klidném prostředí se dají vytvořit tak náročné výrobky, 
které přináší radost nejen výtvarnicím, ale i obdivujícímu okolí.
Děkujeme, že se děvčata o velkou radost z malých kousků podělila na výstavě, která byla zahá-

jena ve středu 4. května 2016 ve výstavní síni Centra 
života a podnikání v Jaroměřicích koncertem žáků 
ZUŠ Jevíčko. Skvělý hudební zážitek, který žáci se 
svými pedagogy připravili, ujistil, že i z vystupujících 
malých i větších dětí můžeme mít velkou radost.
Současně děkujeme i panu Vítězslavu Dufkovi z Vel-
kých Opatovic za propůjčení historických šicích strojů 
z jeho sbírky, které vkusně expozici doplňují.
Výstava bude zpřístupněna v půjčovní době knihovny 
(PO, ST 9-11, PÁ 13-18, jinak na tel.778 086 380) do  
8. června 2016. 

Děkujeme za Vaši návštěvu.
                                                                         Obecní knihovna Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:

HAVLÍčKOVÁ ZDEŇKA
HRUDOVÁ MARIE
KRCHŇÁKOVÁ ELIŠKA
LANgEROVÁ ANNA
PUDÍKOVÁ ANNA
RÉDA JAROSLAV
SOURALOVÁ LUDMILA
Všem jubilantům přejeme především pevné 
zdraví a spokojenost.

V měsíci květnu se narodil nový 
občánek Jaroměřic
ROSTISLAV GRULICH
Rodičům i chlapci přejeme společnou radost 
ze života.

V posledních dnech jsme se rozloučili 
s občanem Nového Dvora
ANTONÍNEM ECLEREM 
Pozůstalé rodině vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

Obec Jaroměřice

 Jarní trhy 2016 v sobotu 23. dubna
K jaru patří mimo lásky a rašení přírody výsadba zahrádek sazenicemi, květinami, jarní dekora-
ce, něco nového na oblečení, zajištění pomocníků na zahradnické práce (alespoň ty technické, 
co neodmlouvají), nějaká dobrota k snědku – to vše a ještě něco navíc si mohli zakoupit hosté 

tradičních Jarních trhů.
Vždyť Malá Flóra na Malé Hané v jaroměřickém Centru 
života a podnikání je již dlouholetou tradicí a prodejci  
i hosté přijedou „na jistotu“. I letos tu bylo ŽIVO! Děkuje-
me všem zúčastněným za návštěvu – za nabídku i koupi. 
Příští JARO zase v JAROměřicích na trzích na shledanou.                                                      

Sbor pro občanské záležitosti a Obecní knihovna

 …..a jaký byl letošní slet  
čarodějnic 29. 4. 2016?

Sluníčko zlákalo i ty nejpohodlnější, které nej-
raději sedí v teple za pecí. Letos si ale pěkně 
rozčechraly své roští na hlavě, zprovoznily 
košťata a alou před Dvoustovku, aby se sešly 
se svými kolegyněmi, ba i kolegy. ..a že se jich 
slétlo!!!
Naštěstí nebyly zlé, ani neukázněné, alespoň 
na chvíli se chovaly slušně a společensky, aby 
přítomnému davu ukázaly cestu na hřiště. Na 
parketu čarodějky z Vjechétku a z tanečního 
kroužku předvedly, jak se má tančit. Pak se 
všechny poněkud odvázaly, zvlášť když jedna 
z nich, ta ze sena a slámy, vzplála na vatře.  
Z radosti, že ony přežily, si v diskorytmu  zařá-
dily. Na vše dohlíželi místní hasiči, aby se něco 
díky čarodějnicím nevymklo z drápů. Zajíma-
vě vyhlížely na moderním hasičském autě.
Až se sluníčko schovalo, musely se schovat  
do tepla i čarodějnice, jinak by asi řádily ještě 
dodnes.
Soutěže, zábavu a dobré občerstvení zajistilo 
a za účast všech děkuje

 Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ Jaroměřice
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Koncert žáků ZUŠ Jevíčko 
Slavnostní zahájení výstavy 

patchworku
Vernisáže výstav v síni Centra života a podni-
kání bývají kulturním zážitkem nejen výtvar-
ným ale současně i hudebním.
Výstava patchworku byla slavnostně zahájena 
ve středu 4. května 2016. Hudební program 
ochotně zajistili pedagogové se svými žáky ze 
ZUŠ Jevíčko.
Jejich koncert v Jaroměřicích se stává tradicí,  
a tak mohou věrní návštěvníci pozorovat vý-
voj a píli hudebně nadaných dětí.
Zastupující ředitel MgA. Ondřej Čada a učite-

lé Mgr. Vítěz-
slav Parolek  
a Martin Kou-
řil dipl. um. 
vybírají ze-
jména žáky 
z Jaroměřic, 
aby se „před-
vedli“ na do-
mácí půdě, 
ale pro obo-
hacení tento-

krát vystoupil velmi úspěšně i pěvecký sbor 
Bc. Lucie Badalové s jevíčskými žáky. 
Všechna čísla programu od nejmenších dětí 
až po ty dospívající byla velice zdařilá.
Koncert byl současně věnován maminkám  
k jejich svátku, jako výraz poděkování za cíle-
vědomost, trpělivost a podporu, která je ne-
zbytná ve výchově jejich potomků.
Dětem za vystoupení a všem pedagogům za 
vzornou přípravu žáků a spolupráci při orga-
nizaci příjemného kulturního podvečera vy-
slovujeme poděkování.

 Centrum života a podnikání

Žákyně 5. třídy ZŠ Jaroměřice na stupni vítězů
Ve středu 27. 4. 2016 se zúčastnily 3 žákyně 5. třídy naší školy Soutěže v poznávání živo-
čichů, kterou organizoval DDM v Moravské Třebové. Všichni 
soutěžící měli za úkol určit 68 zástupců bezobratlých živočichů 
a obratlovců. V kategorii 5. – 9. třída suverénně zvítězila Bar-
bora Benešová z 5. třídy, která předstihla soutěžící na 2. místě  
o neuvěřitelných 25 bodů.  Se svými 170 body se stala celkovým 
vítězem soutěže. Další dvě žákyně předvedly rovněž dobré zna-
losti – Magdalena Staňková získala 7. místo a Lucie Laštovková 
9. místo. Všem třem děvčatům patří dík za vzornou reprezentaci 
školy.   Mgr. Věra Grimmerová

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2016                              

Do 8. 6., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO, ST  9 - 11, 
13 - 16, PÁ 13 - 18, jinak na tel.: 778 086 380 
VÝSTAVA PATCHWORKU jaroměřického 
klubu patchworkářek 5. 6., neděle, 9.00 
– 18.00 h., VS Kurz paličkování s ing. Ivou 
Vanžurovou
10.6.  NOC KOSTELŮ v Jaroměřicích
18.00  zahájení Mší svatou v Dolním kostele,
18.30  komentovaná prohlídka kostela s Mgr. 

Michalem Schusterem
19.30  přivítání v Loretánské kapli na Kalvárii
20.00  Koncert pěveckého sboru a žáků ZUŠ 

Velké Opatovice, sólové vystoupení 
MgA. Barbory Dürrové s klav. doprovo-
dem Mgr. Lenky Bartoškové, Dis.

21.00 Komentovaná prohlídka Loretánské 
kaple a kostela Povýšení Sv. Kříže s Mgr. 
M. Schusterem

15. 6. středa, 18.00 h., VS II. Koncert žáků 
ZUŠ Jevíčko na zahájení výstavy obrazů 
JANy ŠPAčKOVÉ ukázka tvorby žáků výtvar-
ného oboru MgA. Renaty Štindlové 
15. 6. - 15. 7., výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS) v půjčovní době knihovny PO, ST   
9 - 11, 13 - 16, PÁ 13 - 18, jinak na tel.: 778 086 
380 Výstava obrazů Jany Špačkové – oleje, 
akvarely, pohádkové motivy, aboriginci
18. 6. POHÁDKOVÝ LES, 12.30 - 15.30 h., pre-
zentace v Pohád. království (CŽP), startovné 
30,-Kč. Hledání ztracených pohádek a prin-
cezny v jaroměřickém lese s cílem na hřišti TJ, 

výtvarné dílny,  skákací hrad, trampolíny, ská-
kací boty, jízda na koni,občerstvení, cca 17.00 
průvod pohád. postav
PŘIPRAVUJEME:                
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdí-
rek, klubovna CŽP, úterky, 18.00 h. prázd-
ninový cyklus, možnost zdokonalení jazyka  
v průběhu letních měsíců. Cena 50,- Kč od jed-
noho účastníka za 1 hodinu  
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro 
děti do 15 let „VŠUDyByL A VŠECHNOZNAL“ 
registrace od 27. 6. 2016, ukončení soutěže  
31. 8. 2016
Podmínky soutěže v knihovně nebo na 
www.jaromerice.knihovna.cz 
13. 7. středa, 18.00 h., dvůr CŽP, pokračování 
každou středu v průběhu prázdnin 
Prázdninové čtení u studny,  z loňska 
osvědčené zábavné čtení s hranými vstupy 
posluchačů,          
15. 7. pátek, 15.00 h., VS Výtvarný kurz s Ja-
nou Špačkovou ABORIgINCI dávný výtvar-
ný styl austrálců. Kresba na plátno 300,- Kč, 
na papír 150,- Kč, veškerý potřebný materiál 
v ceně 
16.7. sobota, 16.00 h., ZŠ, prostory družiny 
MEDITACE s Broňou Rotherem
20. 7. středa, 10.00 h., VS, PEXESOVÝ TURNAJ

22. 7. pátek, 18.00 h, VS Výstava potrvá 
do 29. 8. Vernisáž výstavy Petry Jůzové 
DRÁTOVÁNÍ – staré řemeslo dnes
25. - 29. 7. 2016,  Letní škola paličkování 
pro úplné začátečnice i pro pokročilé krajkářky  
s lektorkou Ing. Ivou Vanžurovou. Cena 
týdenního kurzu 1 600,- Kč, uzávěrka přihlášek 
do 30. 6., na tel. lektorky 721 375 120
30. - 31. 7. Výtvarný víkend- malba na hed-
vábí s Ivou Vanžurovou - sobota,  Drátování 
s Petrou Jůzovou – neděle, za jednotlivé kur-
zy poplatek 50,- Kč + spotř. materiál         
6. - 7. 8. připravujeme dvoudenní Zájezd 
do Karlových Varů a Mariánských Lázní  
s průvodcem Janem Valíčkem, místa obsazena, 
přijímají se místa náhradníků, předpokládaná 
cena: 1 320,- Kč včetně noclehu v Ostrově nad 
Ohří, záloha bude vybírána v knihovně od 8. 
- 20. 7., odjezdy autobusu: Biskupice 4.55 h., 
Jaroměřice 5.00 h., V. Opatovice 5.10 h., Jevíč-
ko 5.15 h.
8. 8. - 12 8., VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKOLA 
KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek, pro děti 
dopoledne 9 -12 hodin, pro dospělé 15 -18 h, 
týdenní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem 
nahlaste, prosím, v knihovně
12.8. v 18.00 h. na ukončení kurzu VELKÝ 
LETNÍ KARNEVAL pro děti a širokou veřejnost
Další plánované zájezdy - 17.9.  Karlštejn  
a Koněpruské jeskyně
1.10.  Karlštejn a divadelní představení 
(muzikál) v Praze (prozatím nepotvrzený 
termín)

Informace z Obecního úřadu
• V současné době probíhají jednání mezi Městem Jevíčkem, Obcí 

Jaroměřice, Pardubickým krajem a firmou OPTIMA Vysoké Mýto  
o rekonstrukci silnice II/371 (Jevíčko – Jaroměřice) a s tím související 
rekonstrukcí vodovodního a kanalizačního řadu v této trase. Obec 
Jaroměřice  má před dokončením projektovou dokumentaci a ještě 
v letošním roce bychom rádi uskutečnili první etapu  - výměnu vo-
dovodu  v lokalitě nádraží. Aby nově zrekonstruovaná silnice splňo-
vala parametry silnice II. třídy, musí v některých úsecích dojít k jejímu 
rozšíření. Pardubický kraj nyní intenzivně jedná s vlastníky pozemků 
kolem silnice o odkoupení nezbytných částí parcel.

• Byla dokončena plánovaná oprava místní komunikace ve Třešinkách.
• V měsících červenci a srpnu bude probíhat rekonstrukce místní ko-

munikace na Vidlékách. Obec Jaroměřice získala na tuto opravu do-
tace ve výši 1 milion korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Oprava 
by měla být dokončena k 31. 8. 2016.

• Na základě častých připomínek občanů na parkování osobních automobilů na chodnících 
v obci upozorňujeme, že řidič parkující na chodníku se podle zákona 361/2000 Sb., o pozem-
ních komunikacích dopouští přestupku. Pokud řidiči nebudou tento fakt respektovat, přistou-
pí Obecní úřad ve spolupráci s bezpečnostními složkami k postihům.

• Žádáme občany, aby dočasně  nevozili do sběrného dvora ani malá množství stavební suti. 
Ve sběrném dvoře zatím nemáme na tento druh odpadu odpovídající zařízení. Situace by se 
měla zlepšit po dobudování technického zázemí obce, které bude na sběrný dvůr navazovat. 
Veřejnost o tom bude včas informována.

• Žádáme občany, aby na místním hřbitově nenechávali za náhrobky uloženy skleněné a plasto-
vé nádoby. Při údržbě hřbitova křovinořezy může dojít ke zranění pracovníků obce i poškození 
jednotlivých pomníků. Děkujeme za pochopení.
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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. 

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. Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 774 193 566.

Koupím rodinný dům v Jevíčku nebo okolí do max. 
20 km. Opravy nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 721 332 622.

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

Nabízíme brigádu – výroba palivového dřeva, 
preferujeme dlouhodobou spolupráci. Zkušenost s pilou 
a ŘP výhodou. Odměna dle odvedené práce. Místo 
Rozhraní. Tel.: 732 698 186. 

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

N a j d e t e  n á s  v  J e v í č k u ,  u l .  K o s t e l n í  3 9
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od odavatele.


