
Tradice a tradice
Skončila další zima a na sáňkách ve sklepě je zase o rok více pra-
chu. Znovu to bylo takové divné, netradiční, sníh nikde, mráz 
občas, či snad dělá se zase nová tradice? Lidé citliví na počasí  
si stěžují na náhlé změny a zmatena je i lesní zvěř. Jedete potmě 
Loupežníkem a na kraji silnice srnec, přibrzdíte, aby přeběhl  
a on nic. Jako vzorný chodec čeká na kraji, až vozidlo přejede.
Tradice se zkrátka mění, ale ne všechny, některé zůstávají  
a jsou nám oporou, pokračují šibřinky, potřicáté proběhl ha-
lový fotbal, po čtyřicáté jsme šlapali na pochod do Jaroměřic, stejného výročí se záhy dočkají 
mladí cyklisté, některé tradice už jsou více než stoleté, pokolikáté půjdou třeba noví zájemci  
o gymnázium k přijímacím zkouškám? Sami si pak do tohoto výčtu můžete přidat ty svoje 
a hned se cítíme jaksi jistěji a spokojeněji.
Do některých tradic je ale potřeba zasáhnout bez sentimentu, neboť své si odžily a je zapo-
třebí nahradit je novými. Smiřme se kupříkladu s kácením, byť musíme mít dílo kdysi činného 
Okrášlovacího spolku stále v úctě a snažit se na něj stále navazovat. 
A tak se těšme na akce tradiční, ale i ty nové. To je vlastně také moc důležitá tradice, že se v Je-
víčku pořád něco děje a že se máme nejen v dubnu na co těšit.

Robert Jordán

Koncertovali jsme v Odborném léčebném ústavu Jevíčko
Dne 2. března 2016 uskutečnila Základní umělecká škola Jevíčko ve spolupráci s Odborným lé-
čebným ústavem Jevíčko 1. žákovský koncert pro pacienty sanatoria i ostatní veřejnost. Koncert 
proběhl v krásném prostředí společenského sálu a kavárny. Pestrost programu navodila příjem-
nou atmosféru a posluchači se tak mohli zaposlouchat do tónů sólových dechových nástrojů, 
sólového zpěvu a hry na klavír. Koncert ukončil dechový žesťový sextet. Potěšilo nás, že se sešlo 
tolik posluchačů, a proto jsme se rozhodli navázat s Odborným léčebným ústavem spolupráci 
a uskutečňovat pravidelné koncertování. Svým jménem děkuji účinkujícím, pedagogům i za-
městnancům léčebny za projevený zájem, vytvořené zázemí a všem za příjemné prožití večera 
s hudbou. Už teď se těšíme na další setkání.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada  

Informace  
k likvidaci  
bioodpadu  
v Jevíčku

Vážení spoluobčané,
s jarní přípravou zahrá-
dek začíná být aktuální 
problém likvidace odpa-
dů zde vznikajících. Opět 
máte možnost odevzdá-
vat tento na obvyklých 
místech do přistavených 
velkoobjemových kontej-
nerů, kromě toho můžete 
bioodpad odevzdat také 
ve sběrném dvoře města 
Jevíčko. Drobný bioodpad 
z domácností podle uve-
dených pravidel můžete 
vyhodit do hnědých plas-
tových kontejnerů na ulici 
Třebovské, Na Salajce a na 
sídlišti.              Vedení města

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Adventní koncert ZUŠ v kostele NPM

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Techničtí pracovníci města budou využívat 
zánovní multikáru 

Koncert žáků ZUŠ v prostorách OLÚ Jevíčko 
se vydařil

 ... a vernisáž fotografií studentů Gymnázia 
Jevíčko také

Jak třídit BIOODPAD z domácností?
Třídění odpadů stanovuje zákon o odpadech. Cílem je chránit přírodní zdroje, protože 
druhotné suroviny mohou být namísto dovážených primárních surovin znovu využity ve výrobě. 
Tříděním odpadů snižujeme výdaje obce na odstranění směsného komunálního odpadu.

  Co se děje s bioodpadem dále? 
Z přijatého bioodpadu je nutné pro dosažení kvality vytřídit nežádoucí složky, které se mohou vyskytnout. 
Pomocí drtičů a štěpkovačů se v kompostárnách zpracovává dřevo na štěpku pro dřevařský průmysl 
a výrobu energie. Bioodpad (listí, tráva, zbytky ovoce, štěpka aj.) se v určitém poměru smíchá a zapraví 
do výrobní zakládky pro výrobu substrátů a kompostu, které dodávají půdě živiny.

TŘÍDĚNÍM SPOLEČNĚ CHRÁNÍME PŘÍRODNÍ ZDROJE. DĚKUJEME.

PATŘÍ SEM:
•	zbytky jídel rostlinného původu
•	zbytky ovoce a zeleniny
•	zbytky pečiva a obilnin
•	květiny
•	kávový odpad vč. filtrů 

a ubrousků
•	čajové sáčky
•	 listí, seno, sláma
•	piliny, hobliny v menším 

množství

NEPATŘÍ SEM:
•	fritovací olej
•	 jednorázové pleny
•	uhynulá zvířata
•	skořápky od vajíček
•	zbytky masa, kosti, kůže
•	trus zvířat
•	zvířecí srst
•	popel
•	cigarety

  Co je důležité? 
Pokud možno předcházet vzniku odpadů – například nekupovat výrobky s nadbytečnými oba-
ly. Třídit odpady hned, jakmile vzniknou, zvlášť do košů, tašek, pytlů… Do barevných kontejnerů 
dávat opravdu jen to, co tam patří – znečištěné obaly mohou znehodnotit celý obsah kontejneru. 
Před vhozením do kontejneru minimalizovat objem odpadu sešlápnutím.

 www.suez-odpady.cz      info@sita.cz      800 102 000
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Jevíčko a cyklistika
Symbióza je vědecký termín označující ja-
kékoli úzké soužití dvou a více organismů. 
Jedinec, který vstupuje do daného symbio-
tického vztahu, se nazývá symbiont. Často 
se však termín symbióza používá pouze ve 
smyslu oboustranně výhodného soužití.
Přesně takové soužití nikoliv v přírodo-
vědném, ale sportovním smyslu je mož-
né použít pro spojení Jevíčka a cyklistiky. 
Závod, který již několik měsíců pečlivě 
připravujeme, bude totiž ve dnech 6. - 8. 
května slavit svoje kulatiny. Ano, je tomu 
totiž již 40 let, kdy byl uspořádán první 
ročník cyklistického etapového závodu 
pro mladé cyklisty s příznačným názvem 
Závod míru nejmladších. U myšlenky vzni-
ku závodu stál Zdeněk Sendler, tajemník 
Favoritu Brno, který v roce 1977 uspořá-
dal v Jevíčku první ročník ZMN. Podporu 
tehdy získali pořadatelé na MěÚ Jevíčko, 
Domově mládeže a SOUz (Střední odbor-
né učiliště zemědělské), policii, odborech 
dopravy, TJ Sokol Jevíčko. U zrodu závodu 
v Jevíčku stáli např. Stanislav Žižka, manže-
lé Nasadilovi a v neposlední řadě Antonín 
Dostál, který hlavní otěže organizátorství 
táhne do dnešní doby. Cyklistika a Jevíč-
ko, to však není jen ZMN, za mnohé další 
významné akce lze zmínit např. Mistrovství 
Československa v silniční cyklistice v roce 
1980, příp. Evropský pohár v kolové v hale 
ve Žlíbkách, ze kterého uskutečnila televize 
přímý přenos. Historii cyklistiky v Jevíčku 
se rovněž bude věnovat výstava v prosto-
rách sýpky, na kterou srdečně zveme.
Závod míru nejmladších je určen pro  
15 - 16leté cyklisty a troufáme neskrom-
ně říci, že v evropském porovnání nemá 
obdoby svým rozsahem i sportovní úrov-
ní. Závod si za dobu své existence získal  
a udržel pevné a významné místo v čes-
kém i mezinárodním kalendáři význam-
ných cyklistických událostí. Díky široké 
mezinárodní účasti poskytuje i možnost 
porovnání úrovně výkonnosti s cyklisty 
ze zemí, kde má cyklistika dlouhodobě 
významné postavení. Pohled do historie 
a statistik říká, že nejúspěšnějším závod-
níkem ZMN je Eisel Bernhard z Rakouska, 
který vyhrál 7 etap z celkových osmi a jako 
jediný dokázal v Jevíčku zvítězit při obou 
startech. Rekord v časovce Jevíčko-Březina 
a zpět drží Kousgard Jesper  z Dánska s ča-
sem 20:20 a rychlostním průměrem 45km 
/hod. 
Největšího úspěchu z těch, kteří v Jevíčku 
v průběhu uplynulých 40. letech stanuli na 
startovní čáře, ale dosáhl vítěz 30. ročníku 
ZMN Peter Sagan ze Slovenska, odchova-
nec žilinské cyklistiky, který se stal v roce 
2015 Mistrem světa na silnici v kategorii 
mužů ELITE.  O tom, že ani mistr světa na 
svoje sportovní začátky na silnicích v okolí 
Jevíčka nezapomněl, svědčí Peterův po-
zdrav ZMN, který budeme v materiálech 
k závodu a na výstavě v sýpce prezentovat.
Příprava takového závodu, to je společná 
týmová práce. Společně s organizátory  
z jevíčského cykloklubu tvoří organizační 
výbor mimo zástupců sponzorů (bez jejichž 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Drahomíra Ertlová 

Jana Schmidtová 

Jitka Oškerová  

Olga Žďárková 

Magdalena Hellová

Stanislava Hanáková 

Lubomír Smékal 

Marie Kochová 

Otakar Krejčí 

pomoci by závod nemohl proběhnout a za 
to jim patří veliký dík) i starostové měst, 
ve kterých se závod koná, tj. zejména Mo-
ravská Třebová, Velké Opatovice, Úsobrno, 
Biskupice. Největším municipálním part-
nerem je však město Jevíčko, které vždy 
v minulosti podporu vyjadřovalo po strán-
ce finanční, organizační i technické. Velice 
si vážíme toho, že zástupci Jevíčka vnímají 
tento závod nejen jako součást „efektivně 
namířené reklamy“ města i regionu, ale že 
i svým osobním přístupem a elánem zá-
vod a jeho doprovodné akce pravidelně 
podporují.  
Je nasnadě, že závod této velikosti a vý-
znamu se neobejde bez nutných souhla-
sů mnoha institucí, jako Policejní prezidi-
um ČR, dopravních inspektorátů, správy 
a údržby silnic, odborů dopravy, to vše 
v několika vydáních, neboť závod se jede 
v okresech Svitavy, Prostějov, Blansko. Je 
nutné zajistit asistenci městské policie, Po-
licie ČR, záchranné služby, hasičů a mnoha 
dalších. Všem jmenovaným za dlouhodo-
bou přízeň a pomoc děkujeme.
Na závěr mi dovolte pozvat všechny příz-
nivce cyklistiky, aby přišli povzbudit mladé 
cyklistické naděje k trase závodu. Pro jubi-
lejní ročník jsme pro vás připravili i jedno 
technické překvapení, o kterém se píše na 
jiném místě zpravodaje a které vám krásu 
cyklistiky ještě více přiblíží. 

Jan Finsterle - předseda TJ Cykloklub 

Město Jevíčko vyhlašuje fotografickou soutěž pro rok 2016  
na téma „Jevíčko a okolí, aneb  
zákoutí známá i neznámá“
Soutěž je rozdělena do kategorií:

A: děti  (do 15 let, věk k 30. 9. 2016)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 9. 2016)
C: dospělí  (18 a více, věk k 30. 9. 2016)

Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 barevných fotografií z různých ročních obdo-
bí a míst nebo pohledů města Jevíčka a jeho blízkého okolí ve formátu NA VÝŠKU. Porota 
vybere nejlepší snímky, které budou použity pro zhotovení stolního kalendáře města. První tři 
místa  v každé kategorii budou finančně nebo věcně odměněna a vybrané fotografie budou pre-
zentovány v kalendáři města, na  výstavě soutěže a webových stránkách Města Jevíčka.
Fotografie odevzdejte do soutěže na CD s popisem autora a kategorie dle věku společně 
s přiloženou přihláškou, nejpozději do 17. 6. 2016 v Turistickém informačním centru v Je-
víčku, Palackého náměstí č. 1, 56943 Jevíčko.
Hodnocení provede porota jmenovaná radou města.  Souběžně s hodnocením poroty může 
veřejnost od 1. 7. 2016 hodnotit přihlášené fotografie na webu Města Jevíčka: www.jevic-
ko.cz. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 2. 9. 2016 v 18 hodin v Synagoze  
v Jevíčku v rámci zahájení „Dnů evropského dědictví“.

Město Jevíčko si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě nedostatečné účasti soutěžících.

Přihláška do fotografické soutěže 
 „ Jevíčko a  okolí, aneb zákoutí známá i neznámá“

Soutěžní kategorie:          A  ○       B ○       C ○      (zaškrtněte příslušnou kategorii)

Jméno a příjmení fotografa: ……………………………………....................……… Datum narození:……….......………..

Bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………….......................................….

Tel.: ………………………………………………..…….., email.:……………….……………………………………….

Počet přihlášených snímků: ……………....

Já …………………………………...…………………………………( jméno a příjmení) souhlasím se zveřejněním vlast-

ních fotografií pro potřeby Města Jevíčka a veřejnou prezentací.

V Jevíčku……………………………………., Podpis fotografa:……………………...........................……………………….
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Nová nabídka střediska 
pečovatelské služby Jevíčko

• Pečovatelská služba nabízí zajištění dohle-
du a asistence pro seniory v upravených 
prostorách střediska na Kobližné ulici.

• Asistenci a dohled nabízíme v pracovních 
dnech od 8:00 do 14:30. Zajistíme převoz 
seniora do našeho střediska a zpět.

• Služba je určena osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost a jejichž situace vyžadu-
je pravidelnou pomoc jiné osoby.

• Nabídka platí nejen pro klienty z Jevíčka, 
ale i pro zájemce z okolních obcí. Těšíme 
se na Vás.

V případě zájmu nás kontaktujte:
Tel: 461 326 518, 734 536 223

E-mail: psjevicko@seznam.cz
Více o nás, našich službách a cenách na: 

www.jevicko.cz

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 18. 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 18. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: bývalá židovská synagoga,  
    ul. Soudní, Jevíčko
Doba konání: 11. 4. 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 a hospodaření PBH města 

Jevíčka
8) Vyhodnocení koncepce Pečovatelské služby 

Jevíčko na rok 2016
9) Doplnění realizace akcí v rámci programu re-

generace MPZ Jevíčko
10) Prodej pozemků v zájmovém území budoucí-

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

předměstí
12) Prodej části pozemku p. č. 1451 v k. ú. Zadní 

Arnoštov
13) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
14) Návrhová studie rekonstrukce kina Astra
15) Korespondence, různé
16) Diskuse
17) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 3. 2016

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

 

Usnesení z 31. schůze Rady města Jevíčka konané 
dne 22. února 2016

1/31  Rada schvaluje zakoupení 100 ks knih 
Muřinoh a Krchomilka vč. samostatné-
ho přebalu, kterým kniha bude přeba-
lena vlastními silami,

2/31  Rada jmenuje Mgr. Miroslava Šafáře 
členem Řídícího výboru v rámci pro-
jektu „Místní akční plán rozvoje vzdě-
lávání pro ORP Moravská Třebová“,

3/31  Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a zadání vypracování pro-
jektové dokumentace na kanalizační 
přípojku firmou VHOS, a. s., Moravská 
Třebová z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka,

4/31  Rada schvaluje poskytnutí 8 m3 smr-
kové kulatiny Českému svazu chovate-
lů, ZO Jevíčko na opravu střechy (kro-
vů) nad klubovnou domu chovatelů na 
ul. Brněnská 343 v Jevíčku,

5/31  Rada schvaluje bezplatné zveřejnění 
plakátu na divadelní představení diva-
dla Járy Cimrmana v Jevíčském zpra-
vodaji pro žadatele dle zápisu,

6/31  Rada uděluje souhlas s umístěním síd-
la pro Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska – okrsek Jevíčko na adrese 
Svitavská 466, Jevíčko,

7/31  Rada schvaluje přihlášení osoby k tr-
valému pobytu na adrese Komenské-
ho nám. 167, Jevíčko dle zápisu,

8/31  Rada schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy dohodou z pronajatých pro-
stor na ul. Soudní 51 v Jevíčku s nájem-
cem dle zápisu ke dni 31. 3. 2016,

9/31  Rada pověřuje IT zajištěním úprav 
chodníku před domem č. p. 193 a č. p. 
194 na ul. Okružní III v Jevíčku pracov-
níky města,

10/31  Rada schvaluje užití znaku města Je-
víčka pro Okresní sdružení hasičů 
Svitavy, který bude použitý na nově 
vzniklém praporu sdružení,

11/31 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

12/31  Rada schvaluje prodloužení záruky 
a technické podpory serveru města 
IBMx3500 M4 o dva roky od společ-
nosti OR - CZ, spol. s r. o., Moravská 
Třebová za částku 24.350 Kč bez DPH,

13/31 Rada schvaluje zpracování pasportu  
s názvem „Generel bezbariérových 
pěších tras a chodníků města Jevíčko“ 
společností Ateliér dopravních staveb, 
Hlavní 325, Hradec Králové za částku 
48.000 Kč (není plátce DPH),

14/31  Rada schvaluje přípravu zpracování 
žádosti o dotaci na vybudování bez-
bariérových pěších tras a chodníků 
města Jevíčko firmou ABC Dotace, 
Malá 295/45, Hradec Králové za částku 
17.500 Kč (není plátce DPH),

15/31  Rada schvaluje zapůjčení vysoušeče 
vlhkého zdiva na dobu nezbytně nut-
nou žadateli dle zápisu bez úhrady 
spotřebované energie,

16/31  Rada schvaluje svoz bioodpadu firmou 
SITA CZ, a. s. v období měsíců duben 
– listopad 2016 za částku 160 Kč/kont., 
celkem 16.800 Kč,

17/31  Rada schvaluje uzavření smlouvy  
o poskytování služeb mezi Městem 

Jevíčko a firmou Martin Heger, DiS., 
Mackerleho 865, Jevíčko v oblastech 
správy a údržby HW, SW a další IT in-
frastruktury za částku 17.000 Kč (není 
plátce DPH) s účinností od 1. 3. 2016,

18/31 Rada schvaluje prodloužení antiviru 
ESET NOD32 na 25 licencí pro MěÚ 
Jevíčko s prodloužením na 2 roky za 
částku 13.990 Kč bez DPH,

19/31 Rada schvaluje výsledek výběrového 
řízení na obsazení funkce „vedoucí 
stavebního úřadu“, odboru výstavby  
a územního plánování Městského 
úřadu Jevíčko a jmenuje do funkce 
vedoucího stavebního úřadu, odboru 
výstavby a územního plánování MěÚ 
Jevíčko pana Bc. Jindřicha Beneše  
s účinností od 1. 3. 2016 a uzavření 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou  
s panem Ing. Vítem Komárkem na po-
zici referenta stavebního úřadu, od-
boru výstavby a územního plánování 
MěÚ Jevíčko od 1. 4. 2016,

20/31 Rada schvaluje CN firmy Zahradní kra-
jinářská tvorba spol. s r. o., Ponávka 
185/2, Brno na akci „Zpracování studie 
revitalizace sídliště M. Mikuláše Jevíč-
ko“ za částku 37.080 Kč bez DPH,

21/31  Rada schvaluje pronájem pozemku  
p. č. 2201 – ostatní plocha v k. ú. Zadní 
Arnoštov o velikosti 1364 m2 za cenu  
2 Kč/m2 a rok, celkem 2.728 Kč/rok ža-
dateli dle zápisu na dobu neurčitou,

22/31 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi Městem Jevíčko  
a společností RWE GasNet, s. r. o., 
Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem 
spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení a dále právu vstu-
povat, vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a pro-
vozováním distribuční soustavy a ply-
nárenského zařízení na pozemcích p. č. 
1738/5 – ostatní plocha a 526/6 – orná 
půda, oba v k. ú. Jevíčkopředměstí,

23/31 Rada schvaluje odpisový plán dlou-
hodobého hmotného majetku za rok 
2015 a plán účetních odpisů PBH měs-
ta Jevíčka pro rok 2016 dle zápisu,

24/31 Rada schvaluje CN firmy Kamil Pitner, 
obklady-podlahy-krby, Horní Štěpánov  
362 pro vybudování sušárny pro 12 
bytových jednotek v bytovém domě 
na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíčku za 
částku 17.762 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

25/31 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíč-
ko na výměnu plynového kotle v bytě 
č. 5 na ul. K. Čapka 782 za částku 39.675 
Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

26/31 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku Města Jevíčko k 
31. 12. 2015,

27/31 Rada pověřuje IT provizorním zajiště-
ním odtoku srážkových vod a pochůz-
nosti z ploché střechy praktické školy.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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MUDr. Jana Nádeníčková 
NEORDINUJE

ve čtvrtek 7. 4. 2016 (Březina),
v pátek 8. 4. 2016 (Jevíčko), 
v úterý 12. 4. 2016 (Jevíčko), 

a v pátek 15. 4. 2016 (Jevíčko).

MUDr. Zuzana Šedrlová
NEORDINUJE 
15. 4. 2016.

Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci 
– 1. 4. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová 
DOVOLENÁ 

2.–13. 5. 2016.
Akutní případy ošetří MUDr. Trčková 

a MUDr. Šedrlová 
ve svých ordinačních hodinách.

Dále neordinuje každý 2. pátek v měsíci 
– 8. 4. 2015. 

MUDr. Jana Trčková 
NEORDINUJE

11. 4. 2016 (sestra v ordinaci přítomna).
Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 15. 4. 2016.
 

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

– 15. 4. 2016.

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 

18.–22. 4. 2016.
Zastupuje MUDr. Letfusová.

Zpracovala: Minaříková Petra

Usnesení z 32. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. března 2016
1/32  Rada schvaluje záměr prodeje pozem-

ku p. č. 3061/5 – ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčkopředměstí o výměře 59 m2,

2/32  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko 
za rok 2015 se ziskem finanční část-
ky 152.551,83 Kč, kdy částka ve výši 
92.551,83 Kč bude převedena do re-
zervního fondu a částka ve výši 60.000 
Kč bude převedena do fondu odměn,

3/32  Rada schvaluje úhradu nákladů do 
výše 20.000 Kč a poskytnutí propa-
gačních materiálů města k uspořádá-
ní přehlídky pěveckých sborů „Okolo 
Jevíčka“, která se uskuteční v synago-
ze dne 9. 4. 2016 s tím, že výtěžek z 
dobrovolného vstupného bude použit 
pěveckým sborem Cantilo na další vý-
daje,

4/32  Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
tanečního parketu pro SDH Hartma-
nice na akci 130. výročí založení SDH  
v obci,

5/32  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

6/32  Rada schvaluje uzavření povinného ru-
čení a havarijního pojištění osobního 
motorového vozidla Škoda Octavia RZ 
5E2 3001 v majetku města Jevíčko za 
částku 10.639 Kč ročně se spoluúčastí 
5 %,

7/32  Rada schvaluje uzavření havarijního 
pojištění vozidla Multikáry M26 RZ 4E5 
2002 v majetku města Jevíčko za část-
ku 11.358 Kč ročně se spoluúčastí 5 % 
na 1 rok,

8/32  Rada schvaluje vyhlášení fotografické 
soutěže města na rok 2016 na téma 
„Jevíčko a jeho okolí, aneb zákoutí zná-
má i neznámá“ s uzávěrkou přihlášek 
do 17. 6. 2016,

9/32  Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru jednáním s firmou Petr 
Dokoupil, Zahrada pro Vás, Jevíčko o 
spolupráci s městem týkající se údržby 
zeleně ve městě,

10/32  Rada schvaluje uzavření SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou ATELIÉR 
DOPRAVNÍCH STAVEB - Ing. Jiří Kulič, 
Palackého třída 2549, 530 02 Pardu-
bice na zhotovení „Generelu bezbari-
érových tras města Jevíčka“ za částku 
48.400 Kč (není plátce DPH),

11/32  Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele herních prvků  
v rámci projektu města „Hravé Jevíč-
ko“, které provede dle SOD č. 16012-
107 ze dne 12. 1. 2016 společnost 
Timoris projekt, a. s., Náves Svobody 
8/14, 779 00 Olomouc za cenu 3.246 
Kč bez DPH a seznam firem dle zápisu, 
které budou vyzvány k podání nabíd-
ky v rámci výběrového řízení na doda-
vatele herních prvků v rámci projektu 
města „Hravé Jevíčko“,

12/32  Rada schvaluje zakoupení projekto-
ru EPSON EB-96W od firmy NETVOIP,  
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko za částku 
13.990 Kč vč. DPH,

13/32 Rada schvaluje přijetí účelové dotace 
z rozpočtu Pk na pečovatelskou služ-
bu Města Jevíčko pro rok 2016 ve výši 
352.000 Kč,

14/32   Rada schvaluje poskytnutí dotací ve 
výši 5.000 Kč Oblastní charitě Morav-
ská Třebová a 2.000 Kč Středisku soci-
álních služeb SALVIA Svitavy na zákla-
dě uzavřených veřejnoprávních smluv, 

15/32  Rada schvaluje CN firmy Podlahářské 
studio Petr Bombera, Palackého ná-
městí 638, Jevíčko na obnovu podlahy 
ve třech kancelářích OVÚP MěÚ Jevíč-
ko v částce 49.968,40 Kč vč. DPH,

16/32  Rada schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IE-12-2004574/VB004 „Jevíčko 
Žlibky, Okružní - kNN“ mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
budoucí zřízení věcného břemene slu-
žebnosti a právu provést stavbu na po-
zemcích p. č. 3571 a p. č. 1751/31, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

17/32  Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IE-12-2005975/VB/1 „Jevíčko, 
Okružní IV, rekonstrukce, kNN“ mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na budoucí zřízení věcného 
břemene služebnosti a právu provést 
stavbu na pozemcích p. č. 1737/5, p. č. 
1737/6, p. č. 1751/10 a p. č. 174/2, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

18/32  Rada schvaluje pokácení stromů 
dle zápisu na ul. U Cihelny v Jevíčku  
a v osadě Mařín,

19/32  Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním výběrového řízení na komplexní 
úpravu zeleně na ul. Slunečná v Jevíč-
ku,

20/32  Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru zajištěním cenové nabídky 
na výsadbu „vzrostlých“ stromů na ul. 
A. K. Vitáka, M. Mikuláše a Mackerleho 
v Jevíčku,

21/32  Rada pověřuje starostu zajištěním 
cenových nabídek na frézování paře-
zů na ul. Svitavská, K. H. Borovského  
a M. Mikuláše v Jevíčku,

22/32  Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace PBH města 
Jevíčka za rok 2015 se ziskem finanční 
částky 1.929,26 Kč, kdy částka ve výši 
1.543,26 Kč bude převedena do re-
zervního fondu a částka ve výši 386 Kč 
bude převedena do fondu odměn,

23/32  Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové  
inventarizaci majetku příspěvkové  
organizace PBH města Jevíčka k 31. 12. 
2015,

24/32  Rada schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace PBH města Jevíčka za 
rok 2015 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol.

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

Charita Moravská Třebová informuje
Půjčovna zdravot-
ních a kompenzač-
ních pomůcek je 

v provozu každý pracovní den od 7:00-15:30 
hod. v budově charity na ul. Svitavské 44, M. 
Třebová - kontaktní osoba p. Vašáková tel. 
734797498.   

Česko svítí modře: je název osvětové kam-
paně na podporu lidí s poruchami autistické-
ho spektra. Do jejího třetího ročníku se pod 
vedením Oblastní charity Moravská Třebová 
zapojila celá řada organizací: Speciální ŽS, MŠ 

a PrŠ MT, ISŠ MT, Kulturní služby MT, Laska-
várna, město Jevíčko, VOŠ Caritas Olomouc  
a připravily pro Vás několik aktivit, které byste 
si neměli nechat ujít. Přehled aktivit: 2. dub-
na nasvícení budov modře, 5. dubna Spole-
čenský večer v bývalém kině v Jevíčku začátek 
16:30, čeká na vás výstava, hudební vystoupe-
ní a promítání filmu a 12. dubna přednáška  
a beseda: Výchova a vzdělávání dětí 
s autismem - Laskavárna Moravská Třebo-
vá v čase 17-19 hodin. Podrobné informace 
naleznete na plakátech. Porucha autistického 
spektra (PAS) je „neviditelným“ handicapem. 
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Registrační značka na přání
Díky novele zákona č. 56/2001Sb., 
s účinností od 1. 1. 2016 se nabízí pro 
provozovatele silničních vozidel několik 
nových možností v oblasti registračních 
značek.
Na základě žádosti vlastníka nebo 
provozovatele silničního vozidla se 
souhlasem vlastníka lze k silničnímu 
vozidlu přidělit registrační značku tvořenou 
žadatelem zvolenou kombinací velkých 
písmen latinské abecedy nebo arabských 
číslic. Obecní úřad obce s rozšířenou 
působností reg. značku přidělí, pokud: 
a) neobsahují hanlivé nebo pohoršující 
výrazy, text podněcující k nenávisti 
k některému národu, rase, etnické skupině, 
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, 
název nebo zkratku orgánu veřejné moci 
nebo státu, 
b) stejná registrační značka není přidělena  
k jinému silničnímu vozidlu, není 
rezervována a tabulka s touto registrační 
značkou není vedena jako odcizená, 
ztracená nebo zničená, 
c) splňuje požadavky na formu a strukturu 
registrační značky na přání.

Požadavky na formu a strukturu:
•	 libovolná kombinace číslic a písmen, 

nebo pouze číslice
•	 písmena bez diakritiky
•	 nelze použít písmena: G, CH, O, Q, W
počet znaků 5 (rozměr tabulky 80 x 110 mm, tj. 
moped) - počet znaků 7 (rozměr tabulky 200 x 
116 mm, tj. motocykl) - počet znaků 8 (všechny 
ostatní rozměry tabulek registrační značky).
Tabulky s přidělenou registrační značkou vydá 
obecní úřad obce s rozšířenou působností do 
15 dnů ode dne uhrazení správního poplatku. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
na žádost rezervuje reg. značku na přání, 
pokud splňuje podmínky a pro žadatele již 
není rezervována jiná reg. značka na přání. 
Tato rezervace je možná na dobu 3 měsíců 
od podání žádosti. Pokud do této lhůty není 
podána žádost o přidělení dané značky, 
rezervace zaniká. Správní poplatek je 5.000 Kč 
za tabulku reg. značky, rezervace při změně 
vlastníka nebo provozovatele 300 Kč, rezervace 
v ostatních případech 500 Kč.

Registrační značka na nosič kol
Obecní úřad obce s rozšířenou působností 
na žádost vydá tabulku s registrační značkou 
již k tomuto silničnímu vozidlu přidělenou  

 
 
 

k umístění na nosné zařízení připojitelné 
k silničnímu vozidlu. Tato tabulka musí 
být umístěna pouze na nosném zařízení 
silničního vozidla, nelze ji využít na označení 
vlastního vozidla. Tabulka s registrační 
značkou je vydána do 15 dní od podání 
žádosti. Správní poplatek je 600 Kč.
Duplikát registrační značky za 
poškozenou
V případě poškození tabulky s registrační 
značkou lze požádat o výrobu tabulky 
s původní kombinací znaků, ale pouze 
v případě že poškozená tabulka je 
odevzdána na odboru dopravy. Tabulka  
s registrační značkou je dodána do 15 dní 
od podání žádosti. Správní poplatek je 
600 Kč za tabulku s registrační značkou. 
Více informací na portále www.mtrebova.
cz – životní situace – registrační značka 
na přání, registrační značka na nosič 
kol, výměna registrační značky.  

Za Odbor dopravy MÚ Moravská Třebová 
Martin Červinka

Lidé s PAS vypadají na první pohled zdravě. 
Jejich hlavní nedostatek je v odlišném vnímá-
ní, porozumění a sociální komunikaci. K tomu 
se často druží přecitlivělost na různé podněty 
(zvuky, světla, barvy, pachy, doteky) nebo další 
smyslová postižení. Pro veřejnost mohou být 
reakce lidí s PAS nepochopitelné. S některou 
z forem autismu ovšem žije přes 200.000 ob-
čanů České republiky a tak se s nimi můžete 
setkat i Vy. 
Občanská poradna sídlí na adrese budova 
VYKO, Komenského 20, Moravská Třebová, 
navštívit nás můžete osobně v  PO, ST 8:00 
–12:00 a 13:00-17:00, ÚT 8:00-12:00, ČT 13:00-

17:00, kontaktovat poradnu můžete i písemně 
poradna@mtrebova.charita.cz nebo telefo-
nicky 736 503 393, Pavel Šejnoha. Je všeobec-
ně známo, že dluhy jsou velkým problémem, 
se kterým se lidé v dnešní době potýkají. Čas-
to s nimi souvisí i pád na samotné sociální dno  
a návrat není vždy úplně jednoduchý a právě 
na tuto neutěšenou situaci na Moravskotře-
bovsku a Jevíčsku reaguje Oblastní charita 
Moravská Třebová, která počátkem roku za-
hájila provoz nové občanské poradny. Ta radí 
lidem, jenž mají problémy s dluhy a souvise-
jícími oblastmi např. pracovním či rodinným 
právem.  

Další informace najdete na: www.mtrebova.
charita.cz nebo www.facebook.com/chari-
ta.trebova, případně osobně na adrese Chari-
ty, Svitavská 655/44. Krásný duben bez aprílo-
vého počasí přejí pracovníci OCHMT.

Pozvánka na společenský večer
5. 4. 2016 Kino Astra Jevíčko 
16:30 otevření výstavy
17:30 hudba – Lukáš Knoll (kytara)
18:30 film Mary a Max

Vstup zdarma, srdečně zve OCHMT
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Držte nám palce na krajské přehlídce 
dětských recitátorů

Pracovat s žáky, kteří mají zájem o literaturu, je radost. Na Základ-
ní škole v Jevíčku čteme, píšeme, recitujeme, pracujeme s knihami, …  
A přijde-li pak ocenění či úspěch, je radost násobena. Scházení se ve 
čtenářském klubu Káčko, vybírání textů, jejich rozbor a další práce 
s nimi přinesla ovoce. V měsíci únoru totiž skupinka našich žáků – re-
citátorů i fanoušků - odjela do Moravské Třebové na recitační soutěž.  
Odborná porota poslala do okresního kola Annu Vymětalovou, Elišku 
Mauerovou, Elišku Beranovou, v kategorii starších pak Natálii Finster-
lovou, Annu Ševčíkovou a Jakuba Mauera. I v okresním kole si reci-

tátoři vedli velmi dobře. Čtyři 
naši žáci postoupili do druhé-
ho kola soutěže, kde zvládli 
i své druhé texty. Porota to 
neměla jednoduché, neboť 
výkony soutěžících byly vel-
mi vyrovnané. Po nevšedním 
kulturním zážitku jsme ne-
trpělivě čekali na vyhlášení 
výsledků. Úsměvy na našich 
tvářích se objevily hned ně-
kolikrát. K naší radosti bu-
deme v měsíci dubnu držet 
palce Anně Vymětalové, Anně 
Ševčíkové, Natálii Finsterlové  
i Jakubu Mauerovi, neboť 
krajská přehlídka dětských re-
citátorů v Pardubicích se bude 
konat se čtyřnásobnou účastí 
jevíčských žáků. Po ukončení 
soutěže jsme se již tradičně 
zúčastnili rozborového se-
mináře s odbornou porotou, 
cenné pro nás byly zejména 
náměty pro další práci s texty. 

Finsterlová Jiřina

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍčKO

gyMNÁZIUM JEVÍčKO

Úspěch v krajském kole  
Wolkerova Prostějova

Po roce je to opět tady. Wolkerův Prostějov.
9. března se zúčastnili studenti našeho gymnázia krajské přehlídky 
Wolkerova Prostějova v Pardubicích. Recitační soutěž se odehrává ve 
třech kategoriích a my jsme měli hned tři želízka v ohni. V první ka-
tegorii nás reprezentovali překvapivě chlapci, a to Petr Veselka z 1.A  
a Vít Václavek z 1.B. Ve druhé kategorii soutěžila již ostřílená recitátor-
ka Zdeňka Mauerová ze 2.B. 
Všichni si vybrali zajímavé texty, na kterých velmi dlouho a odpovědně 
pracovali. V Pardubicích odvedli úžasné výkony, ale jak se říká: „Vyhrát 
může jen jeden!“
Do celostátního kola postoupila Zdeňka Mauerová s textem Ludvíka 
Aškenazyho Dvacáté století. Přestože chlapci letos nezískali žádné oce-
nění, patří jim velký obdiv i dík. 
A příští rok? Určitě do toho půjdou znovu.
A Zdeňka?  Té budeme držet palce 14. - 18. 6., kdy za nás bude bojovat 
v Prostějově, rodišti Jiřího Wolkera. Přejeme hodně štěstí. 

       Mgr. Jana Sedláčková

MATEřSKÁ ŠKOLA JEVÍčKO

„SKUPINKy“ pro předškoláky
Ve školním roce 2015/2016 poprvé nabídla ZŠ Jevíčko ve spolupráci 
s MŠ Jevíčko rodičům předškoláků tzv. edukační stimulační program  
(skupinky) pro děti před zahájením školní docházky. Náplní skupinek 
byl rozvoj a podpora jednotlivých oblastí důležitých pro vstup do zá-
kladní školy, zejména grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, 
předpočetních představ, pozornosti, řeči a myšlení, spolupráce ve sku-
pině apod. Pro velký zájem byly děti a jejich rodiče rozděleni do dvou 
skupin tak, aby se mohly učitelky maximálně věnovat všem dětem. 
Rodiče byli vždy přítomni a v každé lekci získávali inspiraci pro domá-
cí činnosti s dítětem. Jednotlivé lekce vedla paní učitelka Mgr. Radka 
Jelínková, akreditovaná lektorka edukačně stimulačního programu,  
s pomocí učitelky z MŠ Mgr. Aleny Faltýnkové. Pět lekcí probíhalo ve 
školce a posledních pět se odehrává již ve škole.
S přicházejícím jarem se skupinky chýlí ke svému konci. Snad přispějí 
k tomu, aby se děti do školy těšily a škola jim byla zdrojem radosti  
a poznání.                            

 za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

„Nebojme se myslet“
Dne 18. 12. 2015 brzy ráno jsme já, Kateřina Dočekalová a Tereza 
Hrouzková v doprovodu paní profesorky Lenky Hrbáčkové vyrazily do 
Olomouce, abychom se zúčastnily soutěže „Nebojme se myslet“ na 
Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Prvního kola šes-
tého ročníku se zúčastnilo celkem 140 studentů a studentek středních 
škol. Soutěž je určena pro studenty předposledních a absolventských 
ročníků a snaží se u nich rozvíjet kritické myšlení. Byly nám zadány 
čtyři známé citáty, z nichž jsme si měli jeden vybrat a napsat na téma 
daného citátu vlastní filosofický text ve formě úvahy. Autoři dvaceti 
nejlepších esejí z národního kola mohou soutěžit o účast na Meziná-
rodní filosofické olympiádě v Belgii. Ani jedné z nás se sice nepodařilo 
dostat mezi dvacet nejlepších, ale byla to velká zkušenost a osobně 
jsem ráda, že jsem se soutěže zúčastnila.

Marie Chladilová, Gymnázium Jevíčko, 3. B
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Okresní kolo zeměpisné olympiády
V úterý 16. února 2016 se na Gymnáziu a Jazyková škole s právem stát-
ní jazykové zkoušky Svitavy uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olym-
piády. V kategorii D reprezentovali naši školu dva studenti.
Na pěkném 4. místě se umístil Robin Richter ze třídy 3. B se stejným 
počtem bodů jako soutěžící na třetím místě. Sedmé místo obsadil Mar-
tin Geršl z 3. B. 
Děkujeme oběma studentům za reprezentaci školy.

Mgr. Jiří Janeček

Úspěch studentek gymnázia v krajském kole 
Soutěže v jazyce německém

Jak je v posledních letech zvykem, uspěli studenti Gymnázia Jevíčko  
v krajském kole Soutěže v jazyce německém. 1. března 2016 se kona-
lo v Pardubicích krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce 
kategorie III A. Opět můžeme slavit. Na 2. místě se umístila Nhi Hoang 
Hai ze třídy 2. A a je první náhradnicí pro celostátní kolo soutěže. Krás-
né 3. místo se ztrátou pouhého půl bodu obsadila Aneta Zezulová ze 
septimy. Oběma zmíněným studentkám gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. Studentky Gymnázia Jevíčko tak navázaly 
na výborné výsledky z let minulých, což svědčí o tom, že výuka cizích 
jazyků je na naší škole stále na vysoké úrovni.

Mgr. Jiří Janeček

Výstava fotografií studentů gymnázia Jevíčko
„A víte co, já vám uspořádám pořádnou výstavu!“ Tato vpravdě osudo-
vá slova pronesla paní profesorka Jana Janečková před několika měsíci 
poté, co jí Koudy, Šafa a Kaďa ukázali své fotografie. Tehdy ani netušila, 
kolik tvrdé práce, měsíců velkých příprav i nervozity se za tímto slibem 
ukrývalo. Slibem pouze zdánlivě lehce splnitelným.
Velký den D přišel ve čtvrtek 3. března 2016, kdy Jaromír Koudelka, 
Marek Šafář, Jan Kaderka, Aneta Zezulová, Tereza Švecová a Štěpán 
Neubauer společně představili své fotografie na výstavě v jevíčské sy-
nagoze. A byla to výstava, jak má být! 
Celým večerem provázeli Zdeňka Mauerová a Martin Geršl. Myslíme si, 
že za jejich vystupování a velmi vtipný a nápaditý projev by se vůbec 
nemusel stydět žádný profesionální moderátor. Nechyběla ani hudba. 
Večer zahájil loňský maturant Tom Haas hrou na klavír, po něm vystou-
pila hudební skupina jevíčských gymnazistů The Wall. A co by to bylo 
za vernisáž bez rautu, který pomáhali připravit  studenti naší školy.
Svůj obdiv mladým fotografům vyjádřili ředitel Gymnázia Jevíčko pan 
Mgr. Jiří Janeček a radní města Jevíčka pan Rudolf Beran. Fotograf  
a cestovatel pan Jan Košťál ve svém projevu přinesl pohled profesio-
nála.
Příjemným zpestřením vernisáže byly rovněž rozhovory, jež moderá-
toři Zdeňka a Martin vedli s našimi fotografy. Položili jim mimo jiné  
i zcela zásadní otázku: „Co pro vás focení znamená?“ A jak na ni aktéři 
výstavy odpověděli?
 „Fotografování mi umožňuje oprostit se od reality, vnímat přírodu, 
emoce, věci kolem nás. Moc ráda fotografuji. Nic nedokáže zlepšit ná-
ladu tak, jako vydařený snímek,“ podotkla Aneta Zezulová.
Marek Šafář považuje za důležité následující: „Je to část mého života, 

která mě hodně změnila. Začal jsem se dívat na svět přes hledáček čím 
dál častěji. V podstatě jsem svoje okolí začal vnímat jako hru světel  
a stínů, což jsou jevy všude kolem nás. Jelikož tužka a moje ruka nejdou 
dohromady, hledal jsem jiný nástroj, kterým bych mohl kreslit, a našel 
jsem ho - foťák; focení beru jako malbu světlem. Nejvíce mě na foto-
grafování baví, že snímky zachycují většinou události, které už nikdy  
v životě neuvidíme. To je vlastně i důvod, proč tuto činnost tak miluji.“
„Fotografování pro mě neznamená jen jednu konkrétní věc a je tedy 
opravdu těžké to přesně vystihnout. (…) Fotky jsou pro mě vzpomín-
ky, když si je potom prohlížím, vzpomenu si na spoustu super chvilek  
a zážitků, na které bych jinak i třeba zapomněl. Zní to asi trochu senti-
mentálně, ale já to tak mám…“ Tolik Štěpán Neubauer.
Jan Kaderka odpověděl: „…Je to pro mě vlastně takový únik z normál-
ního stereotypního života. Když fotím, soustředím se jen na výslednou 
fotku, přemýšlím o tom, jakou mám zvolit kompozici, jak mám nastavit 
foťák, jak mám nasvítit scénu. Focení mi dává možnost vyjádřit pocity, 
využít svoje znalosti naplno a někdy mi dovolí popustit uzdu fantazie. 
(…) Největší odměnou je pak to, když se fotka lidem líbí a dostávám od 
nich pozitivní zpětnou vazbu.“
Pro Jaromíra Koudelku je fotografování „…šancí lidem ukázat spoustu 
krásných míst a zážitků. A samozřejmě dát do fotky cit, představit v ní 
sebe sama a to, jak svět vnímám. Prostě fotografie obecně je super!“
Díky velkému počtu hostů na výstavě, kladným ohlasům a chvále foto-
grafů i organizátorů můžeme s klidem v srdci říci, že paní profesorka 
Janečková svůj slib dodržela. Děkujeme.

Natálie Chlupová a Zdeňka Mauerová, Gymnázium Jevíčko

Poděkování
Ve dnech 14. – 16. 3. 2016 se v prostorách Synagogy v Jevíčku opět 
konal Bazar dětského oblečení a potřeb. Akce byla úspěšná, spoko-
jení byli jak prodávající, tak i kupující. Maminkám se prodalo zboží 

za přibližně 33 tis. Kč. Chce-
me poděkovat městu Je-
víčku za poskytnutí prostor  
a maminkám, které se podí-
lely na organizaci této akce. 
Budeme se těšit zase na 
podzim.

kolektiv maminek z Paloučku
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Městská liga ledního hokeje v M.Třebové
Opět s koncem dalšího ligového ročníku 2015/16 přináší HC BLADES 
JEVÍČKO krátké zhodnocení svého účinkování v této soutěži. Zápasy 
v tomto roce byly naším druhým vystoupením pod hlavičkou Města 
Jevíčka. Nutno podotknout, že ani letos se nám nepodařilo pronik-
nout do horních pater tabulky, a skončili jsme v její druhé polovině. 
Zejména zvýšená účast „bývalých“ profi hráčů krajských a jiných pře-
borů ovlivnila konečné výsledky. Tato skutečnost však bude pro příští 
ročníky řešena, aby byl zachován statut amatérské ligy. Ale i tak jsme 
za podpory zejména biskupických fanoušků odevzdali hodně ze svých 
sil. Záměrně neříkám maximum, neboť je stále co zlepšovat. Nejvíc 
nás však mrzí ztracené body s rivalem největším – Bandou ze sou-
sedních Velkých Opatovic, která ale z devadesáti procent obměnila 
kádr a značně nás tím v derby-utkáních potrápila. I toto je tedy otázka 
k zamyšlení, směřovaná k vedení týmu pro další ročník. Určená zejmé-
na pro sebekritiku přístupu jednotlivých hráčů k vypsaným utkáním  
a případný „nákup“ posil. Na druhou stranu bychom se rádi pochlubili 
skvělým výsledkem v soutěži jednotlivců, kdy hráč našeho týmu HC 
BLADES Pavel Brettschneider zvítězil v soutěži kanadského bodování 
celé MHLMT ligy. Samozřejmě za podpory celého týmu :-) čímž mu 
gratulujeme a přejeme jemu i ostatním hráčům hodně zdraví v této 

fyzicky náročné 
sportovní disci-
plíně.

Karel Řehoř,  
kapitán  

a manažer týmu 
HC BLADES 

JEVÍČKO

Zleva nahoře: T.Klein, A.Klein, T.Přichystal, M.Horňák, P.Brettschneider, 
L.Stupka, I.Stupka, R.Čech, Z.Václavek, D.Šebek. Spodní řada zleva: 
Z.Nečas, P.Svojanovský, L.Seč, K.Řehoř, J.Živný, M.Žilák.

Spojené družstvo dorostu Jaroměřice/Jevíčko sehraje všechny domácí 
zápasy jarní sezóny na hřišti v Jaroměřicích.

Holky nezklamaly ani 
v Mohelnici

 Ve čtvrtek 10. března 2016 jsme odehráli první 
přátelské utkání v Mohelnici. Jevíčské holky ve 
věkové kategorii U15 (14-16 let) po statečném  
a bojovném výkonu podlehly 27:67. Basketbalist-
ky z Mohelnice hrají žákovskou ligu U15, což se 

projevilo na jejich taktické a sportovní výkonosti. V polovině dubna 
zveme naše příznivce na odvetné utkání, které se uskuteční v tělocvič-
ně na Žlibkách.
Pro občany Jevíčka máme malou hádanku. Pod článkem naleznete 
logo našeho klubu. Kdo uhádne, jaké zvíře máme ve znaku a jaká his-
torie se k němu váže ve spojením s naším městem? Toto a mnoho 
dalších informací se můžete dozvědět dne 16. dubna v 10.00 hod v Sy-
nagoze, kde se uskuteční první valná hromada Basketbalového klubu 
Jevíčko, z.s. Srdečně zveme rodiče, hráče a všechny, které zajímá koší-
ková a sportovní dění v našem městě.

Za basketbalový klub Jevíčko Vymětal Radek

 JARO 2016 -  VENKU
Družstvo Datum Den Čas

Žáci 26.3. So Hradec n. S. 10:00

Žáci 2.4. So Rohozná/Pomezí 10:00

Muži 2.4. So Rohozná 16:30

Dorost 3.4. Ne Rybník 14:00

Přípravka 17.4. Ne Radiměř 10:00

žáci 17.4. Ne Bystré 10:00

Muži 17.4. Ne Bystré 17:00

dorost 24.4. Ne Proseč 10:00

Přípravka 30.4. So Litomyšl 10:00

Muži 30.4. So Čistá 17:00

Žáci 1.5. Ne Čistá 14:00

Přípravka 7.5. So Janov 10:00

Dorost 7.5. So Tatenice 17:00

Přípravka 14.5. So Sebranice 10:00

Žáci 14.5. So Moravská Třebová B 13:00

Muži 15.5. Ne Linhartice 17:00

Dorost 21.5. So Jablonné 14:30

Muži 28.5. So Křenov 17:00

Přípravka 29.5. Ne Čistá 09:00

Dorost 5.6. Ne Horní Újezd/Morašice 14:15

Žáci 11.6. So Borová/Telecí 14:00

Muži 11.6. So Borová/Telecí 17:00

Dorost 17.6. So FC Jiskra 13:30

JARO 2016 – DOMA
Družstvo Datum Den Čas

Dorost 26.3. So Rudoltice 11:00

Muži 27.3. Ne Morašice 15:00

Dorost 10.4. Ne Sloupnice/Jehnědí 12:30

Žáci 10.4. Ne Březová 14:15

Muži 10.4. Ne Janov 16:30

Dorost 17.4. Ne Žichlínek 13:00

přípravka 23.4. So Turnaj v Jevíčku 10:00

Žáci 24.4. Ne Opatov 14:45

Muži 24.4. Ne Opatov 17:00

Dorost 1.5. Ne Kunčina/Mladějov 13:00

Žáci 8.5. Ne Radiměř 14:45

Muži 8.5. Ne Sebranice 17:00

Dorost 15.5. Ne Polička B/Sebranice 13:00

Žáci 18.5. St Morašice 18:00

přípravka 21.5. So Turnaj v Jevíčku 10:00

Žáci 22.5. Ne Městečko Trnávka 14:45

Muži 22.5. Ne Jaroměřice 17:00

Dorost 29.5. Ne Vraclav/Zámrsk 13:00

Žáci 5.6. Ne Kunčina/Mladějov 14:45

Muži 5.6. Ne Opatovec 17:00
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Městská knihovna Jevíčko  
Nevěřte na pranostiky, za kamny mnoho zábavy nebude. 

Dada Klementová a studenti JAMU Brno 
Domino Tábor • Schola Jevíčko 
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 
3.  -   9.7.2016
10.- 16.7.2016
17.- 23.7.2016

Přihlášky: www.osadalipa.cz
e-mail: jkosadalipa@email.cz
Informace tel: 775760080

LETNÍ TÁBORY U KONÍ 2016
NA OSADĚ LÍPA

TJ Jevíčko pořádá v sobotu 5. 4. 2016 
ve sportovní hale na Žlíbkách

14. ročník
VELIKONOčNÍHO  TURNAJE
V PINgPONgU

Dospělí                                                       
Prezentace: 9.45 hod.                                                                      
Začátek: 10.00 hod.                                                                               
Startovné: 100,-                                                                                 
 
Na turnaj připraveny 4 stoly, systém dle počtu účastníků. 
Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. Přihlášky 
a informace: Radomil Sedlák 777 081 531, tjjevicko@seznam.cz

NÍHO  TURNAJE

Dospělí                                                       
Prezentace: 9.45 hod.                                                                      
Začátek: 10.00 hod.                                                                               
Startovné: 100,-                                                                                 

Na turnaj připraveny 4 stoly, systém dle počtu účastníků. 

         My pro vás máme připraveno:
         V neděli 3. dubna v 11.00 hodin  - synagoga  

    Jevíčko Nedělní Listování 
pro děti, rodiče,  prarodiče…
V neděli 3. dubna v 11.00 hodin přijďte na skvělé 
Listování o popleteném kočičákovi. Představení 
proběhne v synagoze v Jevíčku. Veselou pohád-
ku pro děti si užijeme za účasti autora. Čeká nás 
pěkně popletený kočičák. Vstupné 50,- Kč.
Archie Kimpton  - Šmodrcha - Pěkně pople-
tený kočičák. Honzík Bačkora je docela obyčej-
ný kluk z jednoho docela obyčejného městečka. Když ovšem jednoho 
obyčejného dne na toulkách po okolí náhodou natrefí na příšerně po-
motaného, zpřeházeného, mrzoutského, vypaseného a na sušenkách 
závislého mluvícího kocoura, jeho život se rázem úplně změní!
•    účinkují: Věra Hollá, Lukáš Hejlík a Archie Kimpton

 V pondělí 11. dubna v 18.00 hodin na sále zámečku přivítáme zná-
mé cestovatele Lenku a Václava Špillarovy. 
Představí nám Etiopii – poutavým vyprávěním a skvělými fotografie-
mi. Napsali nám: „My osobně k tomu 
ještě můžeme dodat, že Etiopie je 
také domovem lidí, kteří sice žijí v ne-
uvěřitelné chudobě, přesto však patří  
k těm nejusměvavějším, jaké jsme 
během 30 let našeho cestování mohli 
vidět! „ Nenechte si ujít.

Ve čtvrtek 14. dubna v 18.00 hodin Listování 
Dubnové Listování
Kino Jevíčko. Fotbalové deníky (Jiří Hájíček) Blíží 
se česká účast na fotbalovém Euru. Nejenom proto 
LiStOVáNí vyráží znovu na turné s Jiřím Hájíčkem a 
jeho Fotbalovými deníky, které kdysi psal po Mist-
rovství světa ve fotbale v Německu. Tato road movie 

není ale zdaleka jen o fotbale a už vůbec ne jen pro muže. Honza 
chtěl na MS do Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po re-
publice s 19letou dívkou, kterou zná teprve týden. Esemeska od Jardy  
z Německa: HONZO, BYLO TO FANTASTICKY! KDYZ TO TAM SPADLO, 
RVALI JSME JAK KRAVY! KOLLER -TO JE PRUSER. UVEDOM SI - JESTLI 
SE NEVRATI BAROS, NEMAME UTOK! Vstupné 50,- Kč
- účinkují: Lukáš Hejlík a Věra Hollá
 
Ve čtvrtek 21. dubna v 18.00 hodin – Sál zámečku
Barma
Srdečně Vás zveme na povídání s Honzykem Košťá-
lem doplněné skvělými fotografiemi a zážitky z cest 
po Barmě.  Vzhledem k tomu, že Jan Košťál je skvělý 
fotograf – doporučujeme vám zařadit tento termín do 
vašeho programu.

Upozorňujeme všechny milovníky historie města Je-
víčka, že knihu Občané města Jevíčka v nacistických 
věznicích a koncentračních táborech, můžete za-
koupit i v Městské knihovně za cenu 145,- Kč.  
5. května 2016 v 18.00 hodin, na sále zámečku, 
proběhne křest knihy a beseda s autorem knihy 
Adolfem řehořem.

První týden v květnu bude nabitý – poznamenejte si…
• Úterý 3. května v 18.00 hodin sál zámečku – autorské čtení s Jiřím 

Hájíčkem, velkou osobností soudobé české literatury
• Středa 4. května odjíždíme v 8.30 od zámečku na výstavu Floria - jaro  

2016 do Kroměříže. Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku 
– cena 150.- Kč

• Čtvrtek 5. května v 18.00 hodin, sál zámečku – křest knihy Adolfa 
Řehoře Občané města Jevíčka v nacistických věznicích a koncentrač-
ních táborech,

Těšíme se na Vás Vaše knihovna
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Zápis do Mateřské školy Jevíčko
spojený se dnem otevřených dveří

Kdy:  6.5.2016
Kde:  MŠ Jevíčko - třída vlevo dole
V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Country tance
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
  Angličtina (dle zájmu rodičů)

Těšíme se na Vás!

Opatovická PouťOpatovická PouťOpatovická PouťOpatovická Pouť
vystoupení dětí z MŠ, družiny a dalších spolků

Etien Band • Radim Hladík a Blue Effect
Jiří Schmitzer • Třetí zuby 

a další

Aktuální program hledejte 
na www.velkeopatovice.cz nebo Facebooku

 

kulTuRn í  pRogRAM23. 4. od 13 h.

Vstup zdarma Areál bývalého učiliště

I. blok (18:00 - 19:45)
Himalaya (vizuál) Režie: Berta Tilmantaite, Litva, 2015, 5 minut
Karun (expedice) Režie: Rhys Thwaites-Jones, Velká Británie 2014, 16 min
Suri (přírodní kmeny) Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, 2015, 65 minut
 
II. blok (20:00 – 21:30)
Srdce Kalahari (divoká příroda) Režie: Martin Šíl, Česká republika, 2015, 

18 minut
82 vrcholů (aplinismus) Režie: Samuel Gyger, Švýcarsko, 2015, 49 minut
Mizející Delta (vodácká výprava) Režie: Pete McBride, USA 2014, 16 min

Blok pro nadšence a vytrvalce (21:45 – 23:00)
Sníh na Nilu (expedice) Režie: Nathan Dappen, Neil Losin, USA, 2013, 
20 minut
I-View (záchrana v horách) Režie: Claudio Rossoni, Itálie, 2015, 28 minut
Travailen (vytrvalostní běh) Režie: Dean Lesile, JAR, 2014, 27 minut

Přehled akcí Jevíčko DUBEN 2016
1. 4.   18:00  Koncert dvou orchestrů, Kino
2. 4.   10:00  Výlov rybníka u kostelíku
2. 4.   18:00  Expediční kamera, Kino
3. 4.    11:00  Listování, Synagoga
4. 4.   19:00  Divadlo Járy Cimrmana, Hotel Morava
5. 4.   10:00  Velikonoční turnaj v pingpongu, hala Žlíbka
9. 4.    17:00  Přehlídka sborů Okolo Jevíčka, Synagoga
11. 4.  16:00  18. zasedání Zastupitelstva, Synagoga
11. 4.  18:00  Cestování po Etiopii, Zámeček
14. 4.  18:00  Listování, Kino
15. 4.  19:00  Divadlo - Rodina je základ státu, Kino
21. 4.  18:00  Jan Košťál – Cestování po Barmě, Zámeček
23. 4.  14:00  Hasičské vítání jara, Pivovarský park
29. 4.  18:00  Vzpomínkový večer Adolfa Vykydala, Synagoga
30. 4.  6:00  Rybářské závody, Přehrada

Zápis do Mateřské školy Jevíčko
spojený se dnem otevřených dveří

Kdy:  6.5.2016
Kde:  MŠ Jevíčko - třída vlevo dole
V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Country tance
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
  Angličtina (dle zájmu rodičů)

Těšíme se na Vás!

Zápis do Mateřské školy Jevíčko
spojený se dnem otevřených dveří

Kdy:  6.5.2016
Kde:  MŠ Jevíčko - třída vlevo dole
V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Country tance
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
  Angličtina (dle zájmu rodičů)

Těšíme se na Vás!

Zápis do Mateřské školy Jevíčko

spojený se dnem otevřených dveří

Kdy:  6.5.2016

Kde:  MŠ Jevíčko - třída vlevo dole

V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:

  Šikovné ručičky

  Country tance

  Hra na zobcovou flétnu

  Sportovní chvilka

  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ

  Angličtina (dle zájmu rodičů)

Těšíme se na Vás!

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JEVÍČKO VÁS ZVE NA

Hasičské vítání jara 2016
Srdečně zveme všechny rodiče a děti, pro které připra-

vujeme disciplíny s hasičskou tématikou (jarní vzdu-
chovka, lanová lávka, překážková dráha, základy zdravo-
vědy, základy požární ochrany a speciální disciplíny pro 

dospělé – splnění disciplín odměníme sladkou 
a hasičskou odměnou).

PEČENÉ MAKRELY, GRILOVANÉ VEPŘOVÉ  
A KUŘECÍ STEAKY, GRILOVANÝ HERMELÍN  

A MÍCHANÉ NÁPOJE
Prezentace historické techniky SDH Jevíčko, reprodu-

kovaná hudba, bohaté občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

Sobota 23. dubna 2016 od 14:00 hodin, 
pivovarský park v Jevíčku
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P O Z V Á N K A 
R Y B Á Ř I   J E V Í Č K O 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU V SOBOTU 30. 4. A V NEDĚLI 1. 5. 2016  

NA TRADIČNÍ 

SPORTOVNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 

NA SMOLENSKÉ PŘEHRADĚ 
PRŮBĚH ZÁVODŮ:  SOBOTA 30. 4. (HLAVNÍ ZÁVODY): NEDĚLE 1. 5. (DĚTI):                                           

1. POLOČAS 6:00 – 9:00 HOD. 8:00 – 10:00 HOD. 

PŘESTÁVKA 9:00 – 10:00 HOD. 10:00 – 10:30 HOD.   

2. POLOČAS 10:00 – 13:00 HOD. 10:30 – 12:30 HOD. 

VYHLÁŠENÍ 13:30 - 14:00 HOD. 13:00 HOD. 

 Startovné: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Startovné zdarma 

 POSEZENÍ VÁM ZPŘÍJEMNÍ: 
- udírna plná dobrot 

- pečené makrely 

- stánek s pivem 

- „O K É N K O“ s něčím tvrdším 

Z V O U   P O Ř A D A T E L É   (více informací na www.rybarijevicko.cz) 

TUTO AKCI FINANČNĚ PODPORUJE:        

 

 

 

 

Město Jevíčko           Město Velké Opatovice    Obec Biskupice           Obec Chornice            Obec Jaroměřice 

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

 
Sál kina Astra Jevíčko

pátek 15. dubna v 19:00 h. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Srdečně zve Město Jevíčko

RYBÁŘI JEVÍČKO VÁS SRDEČNĚ ZVOU

NA VÝLOV RYBNÍKA   
KDE:     U  KOSTELÍKA  
KDY:     2. DUBNA 2016
OD:       10:00 HODIN

NAŠIM NÁVŠTĚVNÍKŮM NABÍDNEME MOŽNOST:
- OBČERSTVENÍ
- NÁKUPU RYB ZA VÝHODNÉ CENY:                                                         
CENY JSOU SMLUVNÍ ZA 1 KG ŽIVÉ VÁHY,
(ZA POPLATEK MOŽNOST VYKUCHÁNÍ). 
-  KAPR = 70,- - 85,- Kč/kg (dle váhy) ;  -  AMUR = 85,- Kč/kg.
Ostatní druhy ryb budou oceněny až při výlovu.
POŘADATELÉ SI VYHRAZUJÍ PRÁVO NA PŘÍPADNÉ NUTNÉ  ZMĚNY.
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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                                                                                      

                                         
                      

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

Tel.: 774 193 566.

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

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

Telefon 602 751 543.
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Jevíčko - město                 
Roční úhrny srážek v mm a průměrných teplot v °C
Pro Jevíčko je roční „normál „ 629 mm úhrn srážek a 7,6°C průměrné teploty.
Tabulka informuje, že úhrny srážek a průměrné teploty byly rok od roku zcela jiné.

ROK MM °C ROK MM °C ROK MM °C

1980 594 7,2 1992 464 9,1 2004 563 8,7

1981 648 8,5 1993 440 8,1 2005 677 8,6

1982 474 8,3 1994 557 9,6 2006 649 9,1

1983 404 8,3 1995 649 8,5 2007 740 9,9

1984 489 7,2 1996 639 7,0 2008 661 9,4

1985 680 6,3 1997 666 8,1 2009 684 9,2

1986 583 7,0 1998 579 8,7 2010 851 7,5

1987 609 6,9 1999 586 8,9 2011 507 8,3

1988 545 8,1 2000 704 9,7 2012 571 8,5

1989 431 8,9 2001 677 6,3 2013 587 8,3

1990 462 8,8 2002 681 9,3 2014 569 9,6

1991 540 7,6 2003 437 9,0 2015 479 9,5

Za sledované období 36 roků bylo roků 22 srážkově podnormálních t.j. 61,1 % a teplotně 
27 roků nadnormálních t.j. 75 %.
Čtenář se může pozastavit nad posledními pěti roky, které byly srážkově podnormální  
a teplotně nadnormální. Člověk počasí nemůže ovlivnit.
        František Plech

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.

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. 

Nabídka pronájmu městské chaty
OZNÁMENÍ O PřERUŠENÍ DODÁVKy 

ELEKTřINy - JEVÍčKO
Okružní I, Vrchlického, Mackerleho

dne 11. 4. 2016 od 08:30 do 15:00
Slunečná, Pionýrská, Nerudova, Svitavská, Smolenská, 

K. Čapka, K. H. Borovského, A. K. Vitáka, Nappova
dne 11. 4. 2016 od 08:00 do 19:00

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      duben 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

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

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 6.4. jógajóga
středa 13.4. rady bylinkářek

středa 20.4. vycházka do přírody

středa 27.4. slet čarodějnic

Foto: Miroslav Šárka

Opět bojujeme s nešvarem černých 
skládek – tentokrát na autostrádě. 
Upozorňujeme občany, že při úmyslném 

založení černé skládky hrozí pokuta 

až 50.000 Kč!
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6. ročník „P+P“ - ohlédnutí
V sobotu 12. března 2016 v odpoledních hodinách proběhl 6. ročník „P+P“ (pexeso + puzzle). 
Hráči se sešli v nové kulturní místnosti, která byla příjemně vytopená. Pro všechny účastníky 
bylo připraveno chutné pohoštění. Hráči byli rozděleni podle věku do 4 skupin. Nejdříve se 
soutěžilo ve hře pexeso a potom soutěžící skládali puzzle na čas. Tady jsou výsledky:

Hra pexeso:
I. kategorie - hráči do 6 let
    1. Gituška Pinkavová    2. Jareček Zecha    3. Libuška Procházková
II. kategorie - hráči 7-11 let
    1. Ondra Gloc    2. Mareček Gloc    3. David Šebek
III. kategorie - hráči 12-15 let
    1. Anetka Nechutová    2. Anička Neuerová    3. neobsazeno
IV. kategorie - hráči 16 a více let  
  1. Milan Gloc    2. Martin Pinkava    3. Helena Podlezlová
Skládání puzzle na čas:
I. kategorie - hráči do 6 let 
  1. Libuška Procházková    2. Gituška Pinkavová    3. Jareček Zecha
II. kategorie - hráči 7-11 let
    1. Ondra Gloc    2. Mareček Gloc    3. David Šebek
III. kategorie hráči 12-15 let
    1. Anička Neuerová    2. Anetka Nechutová    3. Katka Tokarchuková
IV. kategorie hráči 16 a více let
    1. Lucka Antlová    2. Helena Podlezlová    3. Gábina Zechová
Všichni vítězové si odnesli hezké ceny a dobrý pocit z vítězství. Drobnou odměnu obdrželi i 
ti, co měli tentokrát méně štěstí. O dobrou náladu nebyla nouze, a tak jsme prožili příjemné 
odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK

MDŽ
8. března jsme si připomněli svátek všech žen 
celého světa. SPOZ obce Biskupice na tento 
významný svátek rozdával v neděli 13. 3. ky-
tičky všem biskupickým ženám s přáním od 
našich nejmenších. Rád bych poděkoval Gi-
tušce, Libušce, Aničce N., Káje, Aničce K., Adé-
lce, Olině, Aleně a Evě za roznos květin a za 
obětavost a nadšení.

Filip Procházka, SPOZ

Obec Biskupice

Společenská rubrika
březen 2016

Z našich řad odešli

Pavel Kalita

XI. slet 
čarodějnic 
a čarodějů 

Zveme všechny čarodějnice, čaro-
děje, ježibaby, ježidědky, kouzelnice 
a kouzelníky na velký slet. Letos se 
slétneme již po jedenácté. Čaroděj-

nické setkání se uskuteční 
v sobotu 30. dubna 2016 

v 18.30 hod 
u velké vatry na návsi před obecním 
úřadem. Určitě nezapomeňte doma 

létající košťátka a lampiony. Pro 
všechny bude připravená vydatná 

krmě z udírny a plno kouzelných lek-
tvarů. Tak neváhejte a přijďte si zača-
rovat, zalétat a hlavně se pobavit.

Helena Neuerová, ČČK
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LIKVIDACE ODPADŮ V OBCI         
LIKVIDACE BIOODPADŮ
Jako v roce 2015 bude i letos bioodpad likvidován 
obcí následně:
Na svozovém stanovišti u hasičárny HNĚDÝ KONTEJNER  o objemu 
1100 l.  
Tento kontejner je určen pro drobný bioodpad z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, kávový 
odpad, čajové sáčky, obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny, stonky 
rostlin
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, kosti, kůže, trus, zvířecí srst, 
popel, cigarety

Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí ze zahrad) bude nadále sloužit 
sběrné místo u čistírny odpadních vod. Tento odpad bude následně 
likvidován na kompostárně v Biskupicích. Proto Vás upozorňujeme, že 
odpad je nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), jinak 
nemůže být odpad na sběrné místo přijat.
Současně žádáme všechny občany, aby při jarním úklidu zahrad 
neprováděli spalování organického odpadu (pálení bioodpadů na 
zahradách a polích, vypalování trávy apod. ) mezi rodinnou zástavbou. 
LIKVIDACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritovací olej) bude 
na svozovém stanovišti u hasičárny umístěna čERVENÁ plastová 
popelnice o objemu 220 l. Oleje do této popelnice je nutno dávat 
v uzavřených PET lahvích např. od limonád. 
LIKVIDACE ŽELEZNÉHO ODPADU
Pro likvidaci železného odpadu bude v bývalém areálu JZD v zadní 
části umístěn kontejner firmy SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o Moravská 
Třebová.
LIKVIDACE NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů lze likvidovat 
v kontejnerech na plast. Obaly by měly být vypláchnuté vodou.

Předem Vám děkujeme, že odpad třídíte a tím snižujete náklady na jeho 
likvidaci. I proto nemusela obec, jako v minulých letech, pro letošní rok 
zvyšovat poplatek za likvidaci odpadů v obci.

Dalibor Šebek, starosta obce

! U P O Z O R N Ě N Í !
Upozorňujeme občany, že dne 

2. května 2016 (pondělí) 
se v naší obci uskuteční mobilní sběr  

nebezpečného odpadu.

Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod.  stanoviště  Biskupice 

u hasičárny 
Platí i pro občany ze Zálesí a Flintóra.

Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
barvy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 

čistící tkaniny, filtry, pneumatiky

ELEKTROODPAD JE VyBÍRÁN OBCÍ

! U P O Z O R N Ě N Í !
Oznamujeme občanům, že v pátek 6. května 2016 bude 
do naší obce před budovu hasičské zbrojnice přistaven 
kontejner na směsný komunální odpad. Kontejner bude 

přistaven 

od pátku 6. května (od 17:00) 
do pondělí 9. května 2016

Směsný komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevleze do popelnic, papír, 

lepenka (lepenkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly vět-
ších rozměrů např. demižony, okna, zrcadla, textilní materiál 
(např. koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad z pro-
řezávek dřevin), matrace, plasty (např. obaly větších rozměrů 
– sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), objemový odpad 

neobsahující nebezpečné látky atd................
Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad 

!!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly  

obsahující zbytky nebezpečných látek, barvy, pneumatiky
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Velikonoční dílny žáků školy
Je již tradicí, že se děti z naší základní školy každo-
ročně  účastní velikonočních dílen. Náplní těchto 
tvořivých aktivit jsou ručně zpracované výrobky, 
kterými vyzdobíme prostory v kulturním domě. 
Rádi uplatňujeme nové nápady, aby zauja-
ly návštěvníky jarní výstavy. Když si lidé něja-
ký výtvor vyberou a odnesou domů, máme vel-
kou radost, že naše snažení někoho potěšilo. 
Vždyť během svátků naše domovy vyzdobíme všich-
ni velikonočními motivy. Proto tedy chceme  stále 
dětem připomínat smysl svátků a jejich symbolů.   
V letošních dílnách se to tedy hemžilo velikonoční-
mi beránky z papíru, školou voněla perníková vajíčka  
a stoly zaplňovaly proutěné dekorace. Nechyběly ani 
jarní věnečky ve svěžích barvách a papírové stoján-
ky na vajíčka v podobě slepiček. Děti si potrénova-
ly svoji zručnost a všichni společně jsme se přitom 
začali těšit na Velikonoce.  Jarní výstavu velikonoč-
ních výrobků žáků školy navštívila spousta občanů 
Chornic, kterým výstava vykouzlila na tvářích úsměv. 
Spokojeně si odnášeli do svých domovů kousek jara 
či Velikonoc. Všem tímto i moc děkujeme za nemalé 
příspěvky, které budou využity pro děti. Budeme se 
na Vás těšit zase za rok.

 
Za všechny zúčastněné Mgr. Milena Truhlářová 

a Mgr. Ivana Korcová

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci dubnu:

 Jiřina Živná

 Jaroslava getzelová

 Metoděj Dvořák 

 Herman Wrba 

 Dušan Sekerka 

 Milada Wrbová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Dětský karneval
V sobotu 5. 3. 2016 se v kulturním domě v Chornicích konal tradiční dětský karneval. Vlastní 
program tohoto dětského odpoledne byl zahájen v 15 hodin. Všechny přítomné děti v různých 
převlecích přivítala známá pohádková dvojice Křemílek a Vochomůrka. Křemílek a Vochomůrka 
k sobě měli pomocníka – usměvavého klauna. Po prvním bloku skladeb nadešel čas na před-
stavení všech masek. Každá maska se představila a za to obdržela diplom a medaili. Křemílek 
a Vochomůrka měli pro děti připravený různorodý program. Během odpoledne děti bojovaly  
v několika soutěžích o sladké odměny. Oblíbená hra „židličkovaná“ se setkala s úspěchem ne-
jen u dětí, ale i u rodičů. Zpestřením karnevalu bylo vystoupení mažoretky Kateřiny Felnerové, 
která předvedla profesionální taneční choreografii. Po té následovalo vystoupení Erika Getzla, 
který předvedl své umění s jojem.  Oba účinkující oslnili všechny přítomné svou šikovností. 
Velkým překvapením bylo vystoupení kouzelníka, který zaujal děti i rodiče nejrůznějšími kouzly 
a čarováním. Po vystoupení všem zájemcům vytvořil dle přání zvířátka z tvarovacích balónků. 
Po celé odpoledne měli děti i rodiče možnost zatočit si kolem štěstí, ve kterém mohli vyhrát 
pěkné ceny.
A pro děti, které ještě nebyly unavené, byla na závěr karnevalu připravena dětská diskotéka.
Pevně věříme, že se odpoledne všem dětem a rodičům líbilo a už se těšíme, že se na karnevalu 
sejdeme zase za rok.

Martina Němcová

Místní organizace ČČK Chornice 
uspořádá

v dubnu letošního roku

SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Konkrétní datum bude sděleno na „in-
fokanálu“ kabelové televize a místním 
rozhlasem.
Děkujeme všem občanům, kteří sběr 
připraví a přispějí tak místní organizaci.
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Přírodovědné úspěchy 
v chornické škole

Jarní období je každoročně spjato s celou 
řadou přírodovědných soutěží. Některé již 
máme úspěšně za sebou, některé nás teprve 
čekají.
Zatím nejúspěšnější letošní soutěží zůstává 
Za zlatem podzimu, ve které žáci prokazo-
vali znalosti především z oblasti dendrologie  
a zoologie. Ve svých kategoriích zvítězily 
Eva Vyroubalová (7. tř.), Hana Kopková (8. tř.)  
a Aneta Elnerová (9. tř.). Za zmínku stojí i dru-
hé místo Terezy Přichystalové (7. tř.) a třetí 
místa Lucie Wolfové (7. tř.) a Michaely Něm-
cové (8. tř.).
Další oblíbenou soutěží mezi žáky je země-
pisné Letem světem. Letos byla konkurence 
obzvláště silná, vždyť v kategorii mladších  
(6. + 7. tř.) soutěžilo více než padesát, v ka-
tegorii straších (8. a 9. tř.) více než sedmde-
sát žáků z gymnázia a základních škola Mo-
ravskotřebovska. Ale i tady naši žáci prokázali 
své znalosti a v obou kategoriích máme pó-
diové umístění. Zásluhu na něm mají Hana 
Písková (6. tř.), která skončila na třetí a Matěj 
Smékal (9. tř.), který obsadil krásnou druhou 
příčku. 
Doufáme, že v dalších přírodovědných soutě-
žích, které si pro nás v následujících měsících 
DDM Moravská Třebová připraví, budeme 
stejně úspěšní. 
 Mgr. Alena Továrková

Chornická zemědělská 
společnost a.s., 

zahájila v Chornicích realizaci zají-
mavého projektu (viz fotografie). 
Bližší informace otiskneme v příštím 
čísle zpravodaje.

  SDH CHORNICE POŘÁDÁ 

PÁLENÍ  
ČARODĚJNIC
30. DUBNA V 16 HOD.  

NA HŘIŠTI V CHORNICÍCH 
  Bohatý program: 

Hry a soutěže  pro  děti, dětská  dis-
kotéka…….. Masky  dětí  a dospělých 

 vyhodnoceny. Po  celé odpoledne  
hraje DJ LÁĎA                                                

                                                                               
Bohaté  občerstvení  zajištěno.
 Srdečně  zvou hasiči  Chornice
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Co (ne)víme o Karlu IV.
K příležitosti 700. výročí narození nejvýznam-
nějšího českého krále a římského císaře Karla 
IV. probíhá i v Jaroměřicích několik akcí pro 
děti i dospělé, které život Otce vlasti přiblíží. 
Již v lednu byl nastíněn plán ve škole  
i v knihovně a je postupně uskutečňován.   
S dětmi z družiny jsme se sešli 8. 2. ve vý-
stavní síni knihovny. Ukázkou z knihy R. Fu-

číkové a A. Ježkové se 
děti seznámily alespoň  
v krátkosti s životním 
příběhem panovníka. 
Při druhém setkání   
8. 3.  důležité histo-
rické poznatky předal 
pan Valíček, a to nej-
dříve žákům 2. st. ZŠ  

a poté těm menším – dětem z družiny. Veli-
ce poutavé přednášce pana Valíčka pozorně 
naslouchali i dospělí 27. února 2016.  Mnohé 
informace byly novinkou, některé si milovníci 
historie rádi osvěžili. Pan Valíček i sám Karel 
IV. navštíví poslední věkovou skupinu ZŠ - 
žáky 3., 4. a 5. třídy při Noci s Andersenem 
1. 4. 2016. 
Od 16. 3. do 20. 4. probíhá ve výstavní síni 
CŽP zdařilá výstava výtvarných prací žáků ZŠ 
na „karlovské“ téma. Výstava bude vhodnou 
kulisou k divadelnímu představení Divadla 
jednoho herce v pátek 15.4. Zdramatizované 
osudové okamžiky významného panovníka 
přiblíží herec René Josef z Hr. Králové.  Zveme 
širokou veřejnost spolu s pěveckým sborem 
ZŠ, který kulturní podvečer v 18.00 zahájí. 

Helena Vykydalová, Obecní knihovna 

Obec Jaroměřice
 Babské bál po jedenácté
Historie Babských bálů k radosti jejich přízniv-
ců pokračovala 27. února 2016 v Pohostinství 
u Trojanů. Skupina Vjechétek se „omladila“  
a připravila k pobavení četnému obecenstvu 
tři vystoupení – tahiťanky, žabky a gejši – ve 
velmi pestrých a nápaditých kostýmech.  Ta-
neční pár Jan a Helena Lexmanovi s ladností 
předvedli, jak se tančí na vysoké úrovni. Hu-
dební skupina STOFKA zajistila po celý večer 
velmi příjemnou pohodu. Sponzoři a drobní 
dárci, kteří pomohli zajistit bohatou tombolu, 
si zaslouží poděkování.
Vjechétek nezklamal, ba naopak překvapil 
neutuchajícím elánem a chutí rozdávat opti-
mismus. Přesvědčil, že i v pokročilém věku se 
dají dělat divy. 
Hlasitý potlesk obecenstva jim byl potěšující 
odměnou.
Děkují hostům za věrnou účast a Pohostinství 
U Trojanů za skvělé zázemí. 

Na další setkání se těší VJECHÉTEK

Poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu pro rok 
2016 činí  500,- Kč na 1 občana 
za rok
Nárok na úlevu na poplatku ve výši  
50 % má studující ubytovaný mimo území 
obce (středoškolák donese potvrzení o 
ubytování, vysokoškolák donese potvrzení 
o studiu).

Poplatek ze psa pro rok 2016 činí 
100 Kč
Poplatky jsou splatné jednorázově 
nejpozději do 31. května 2016
- na účet č. 3123591/0100 - do variabilního 
symbolu uvést domovní číslo popisné,
- v hotovosti na Obecním úřadě 

Jaroměřice (pondělí a středa od 8  do 
17 hod., ostatní dny   do 15 hodin.)

__________________________________________

U p o z o r n ě n í
Od 1. 4. 2016 se mění provozní doba 
Sběrného dvora v Jaroměřicích

středa od 16 do 18 hodin
sobota od 9 do 11 hodin

__________________________________________

Dotazníkové šetření
Děkujeme občanům za účast 
v dotazníkovém šetření – Program rozvoje 
obce Jaroměřice. V současné době se 
získané informace vyhodnocují a výsledky 
šetření budou zveřejněny v příštím čísle 
zpravodaje. 

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnusvé významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:
HLOUŠEK VLADIMÍR
LANgER ZDENĚK 
PUDÍKOVÁ MARIE
PUDÍKOVÁ OLgA
VySTAVĚLOVÁ VLASTA
Všem oslavencům přejeme zdravý jarní elán 
a pohodu i do dalších ročních období.

V měsíci březnu nás nešťastně opustil 
spoluobčan
MILAN BUDIg
Projevujeme soustrast pozůstalým

VZPOMÍNKA
Dne 23. dubna 2016 
vzpomeneme nedožité 
70. narozeniny

pana JIřÍHO BATELKy.
Kdo jste ho znali, věnujte 
s námi tichou vzpomínku.

Manželka, dcera 
a snacha s rodinami

Přednáška o Karlu IV.
V úterý 8. března jsme měli besedu s panem 
Janem Valíčkem o Karlu IV., k příležitosti 700. 
výročí jeho narození. Pan Valíček zahájil před-
nášku datem narození Karla IV. Narodil se 14. 
května 1316. A pokračoval… Karel se původ-
ně narodil jako Václav. 
V sedmi letech odjel do 
Francie ke svému strý-
ci, kde se poprvé oženil 
s Blankou z Valois. Jeho 
strýc ho nechal vzdělá-
vat. Karel uměl psát, 
číst, počítat a ovládal 
pět jazyků - francouz-
štinu, latinu, němčinu, 
italštinu a češtinu. Zde také přijal jméno Karel, 
protože se jméno Václav Francouzům špatně 
vyslovovalo.  Roku 1331 odcestoval do Itálie, 
kde se ho pokusili několikrát zabít. Jednou ho 
chtěli otrávit při snídani, kterého se zúčastni-
lo asi 50 lidí. Kuchař dal do jídla  jed, ale Karel 
se na poslední chvíli rozhodl ten den držet 
půst, a tak se otrávilo ostatních 50 lidí. Ka-
rel měl obrovské štěstí. Proti Karlovi se zde 
vytvořila protilucemburská liga, která měla 
asi 6000 vojáků, Karel měl také zhruba 6000 
vojáků. Karel už začínal prohrávat, ale najed-
nou se vše obrátilo a nakonec vyhrál. Jelikož 
vyhrál tuto bitvu na den svaté Kateřiny, tak si 
jméno Kateřina velice oblíbil. V 17 letech se 
vrátil zpět do Čech, kde začal rozvíjet českou 

zemi. Započal stavbu chrámu sv. Víta, nechal 
postavit Karlův most na bývalém místě Ju-
ditina mostu. Karel říkal, že oba břehy Prahy 
byly spojeny. Karel IV. věřil hodně na pověry,  
a tak základní kámen položil 1357 9 7 5 31 neboli  
9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Ne-
chal postavit Staré Město v Praze, také opra-

vil Pražský hrad, poněvadž 
Jan Lucemburský, Karlův 
otec, používal všechny 
peníze hlavně do bitev,  
a o české země se vůbec 
nestaral. Karel byl koruno-
ván také římským císařem  
a jelikož byl 4. Karel na řím-
ském trůně, vysloužil si jmé-
no Karel IV. Na svou koru-

novaci si nechal zhotovit korunovační klenoty 
nesmírné hodnoty. Prý - kdo si tu korunu nasa-
dí, aniž by byl následníkem trůnu, do roka a do 
dne zemře. Na úschovu těchto korunovačních 
klenot postavil hrad Karlštejn. Karel měl další 
3 manželky Annu Falckou, Annu Svídnickou  
a Alžbětu Pomořanskou. Karel IV. v pondělí 
29. listopadu 1378 zemřel. 
Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. 
Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. 
Mnohokrát děkujeme panu Valíčkovi za krás-
nou přednášku a určitě budeme rádi, když 
k nám do školy zavítá a opět obohatí naše 
znalosti o zajímavé střípky z historie nebo ze-
měpisu.
     Petr Dvořáček, 8. třída
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Odpady – díl sedmý 
Recyklovat vysloužilé elektrospotřebiče je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru 
a recyklace 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 prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15 milionů 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:
	 Sběrný dvůr – provozní doba středa od 16 do 18 hodin a sobota od 9 do 11 hodin.
	 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 
neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. 

Společnost ELEKTROWIN také organizuje akcí, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič 
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto 
pozorně internetové stránky www.elektrowin.cz a fecebookový profil Recyklace je legrace, kde 
najdete vždy aktuální informace. ELEKTROWIN

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2016                              

Od 16. 3. do 20. 4., výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS) Karel IV. a období jeho vlády, 
výstava výtvarných prací žáků ZŠ zpřístupněna 
v půjčovní době knihovny PO, ST  9-11, 13-16, 
PÁ 13-18

1. 4. 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. tř. 

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 

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 Divadlo jednoho 
herce z Hr. Králové  „Karel IV.“ s René Josefem, 
spojené s vystoupením pěveckého sboru ZŠ 
Jaroměřice - pro širokou veřejnost, vstupné 50,- 
Kč, děti 25,- Kč

16. 4. sobota, 16.00 h, místnost školní družiny 
ZŠ Jaroměřice Meditace s Broňou Rotherem

22. 4., pátek, 17.00 h, CŽP, místnost bývalé 
ordinace „Miluj sám sebe“ přednáška s Pavlínou 
Liškovou o univerzálních zákonech Vesmíru a jak 
žít šťastně, vstupné 150,- Kč

23. 4., sobota, 9.00 h- 12.30 h, prostory a dvůr 
CŽP, JARNÍ TRHy, aneb Malá Flóra na Malé 
Hané,  bohatá nabídka rostlin, sazenic, květin 
a potřeb a řemeslných výrobků pro zahradu  
a domácnost

29. 4. - 1. 6.,  VS PATCHWORK V JAROMĚřICÍCH, 
výstava tvorby místního klubu patchworkářek,  
zpřístupněna v půjčovní době knihovny PO, ST  
9-11, 13-16, PÁ 13-18, dále o jaroměřické pouti 
15. 5. 2016 od 9.30 – 16.00 h. Slavnostní zahájení 
koncertem žáků ZUŠ Jevíčko ve středu 4. 5.  
v 18.00 h

29. 4., pátek, 18.00 h,  prostory před CŽP, hřiště TJ  
SLET čARODĚJNIC před Dvoustovkou a volný 
přelet na hřiště TJ,  zábava, soutěže a občerstvení 

PŘIPRAVUJEME:                
1. 5. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou

4. 5., středa, 18.00 h,  VS Koncert žáků ZUŠ 
Jevíčko. Slavnostní zahájení výstavy patchworku

7. 5. sobota - 1.termín, 28. 5. sobota - 
2.termín Zahraniční poznávací zájezd na 
Slovensko - Bojnice s průvodcem J. Valíčkem 
odjezdy: Biskupice 4.55 h., Jaroměřice 5.00 h., 
Jevíčko 5.10 h., V. Opatovice 5.15 h., návrat 
cca 22.00 h. Předpokládaná cena 420,- Kč 
za dopravu, průvodce +pojištění k úhradě 
4.-20. dubna v knihovně, min. 15 euro na 
výdaje s sebou. 1.termín prozatím obsazen,  
2. termín 28. 5. - volná místa, vítány přihlášky 
náhradníků na č. 778 086 380.

15. 5. neděle JAROMĚřICKÁ POUŤ

22. 5. neděle, 10.00 h. a 11.00 h., Obřadní síň 
jaroměřického zámku Vítání občánků

6.-7. 8. připravujeme s J. Valíčkem zájezd do 
Karlových Varů a Mar. Lázní, 18. 9.   na Karlštejn, 
v říjnu do Prahy na divadelní představení  
pravděpodobně muzikál Jeptišky                              

Sběratele turistických vizitek upozorňujeme, 
že i Jaroměřice mají svou vizitku, prodávají se  
v Pohostinství u Trojanů a v knihovně za 12,- Kč.

STÁLý TýDENNÍ ROZPIS:                
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
Školička Lištička s P. Liškovou v MC CŽP, úterky 
16-18 h - maminky s dětmi 1-6 let čtvrtky 15.30 - 
17.00 h - tvořivá dílna pro děti 3-10 let
Cvičení SM systém a 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  

Velikonoční prodejní výstava  a bleší trhy,
12. a 13. března 2016 opět ožil Dům zahrádkářů, tentokrát se 
zde konala Velikonoční prodejní výstava a bleší trh. Vzhledem 
k tomu, že se v sobotu konala ještě jedna tradiční jaroměřická 
sportovní akce (Pochod jarní přírodou), byla především v ten 
den účast značná. Nejen znavení „pochodníci“, ale i ostatní 
návštěvníci si mohli zakoupit tradiční výrobky a výzdobu na 
blížící se Velikonoce, případně jiné drobnosti a užitečné věci 
z blešího trhu, ale hlavně si mohli odpočinout a občerstvit se 
zajímavými velikonočními pochutinami a nápoji. 

Výbor ČSZ Jaroměřice

40. ročník Dálkového a turis-
tického pochodu Jarní příro-

dou v Jaroměřicích 12. 3. 2016
 je již za námi. Počasí bylo dobré, dopoledne 
dokonce na chvíli vysvitlo sluníčko. Teplota rá-
no+2st.,odpoledne+6st. A tak jsme zazname-
nali účastnický rekord! Celková účast byla 723 
turistů. Pěšáků šlo 721, cyklisté jeli 2. Počet tu-
ristů na pěších trasách: 7km - 421, 16km - 186, 
23km - 105, 38km - 9. 
 Cesty byly místy blátivé, v místech lesní těž-
by rozježděné. Ale to turistům nevadilo. A teď 
nej. Nejstarším účastníkem byl Samuel Sýkora 
z Bratislavy (roč. 1935). Nejvzdálenějšími turis-
ty z ciziny byli Petr Sýkora a Samuel Sýkora  
z Bratislavy, z ČR to byli Pražáci a Orlováci. 
Nejmladším účastníkem byl Dominik Pudík 
(roč. 2015). Tradičně se pochodu zúčastnil  
i Dany Hudecek ze Sydney, bydlící v Praze. 
Nejpočetnější zahraniční skupina k nám přije-
la ze Sieroszewic (Polsko), celkem 22 turistů. 
Poláci šli trasu 7 km.  Nej obdrželi od pořada-
telů knižní publikace. Odměnou všem účast-
níkům byl pamětní list, perníková medaile  
a dárkový hrnek se znakem Jaroměřic. Za 40 
let pochodu nás sponzorovalo mnoho subjek-
tů. Informace o nich jsou na Pamětních listech 
a v kronikách DP Jarní přírodou (č.1-4).  Dě-
kujeme všem sponzorům, kteří se podíleli na 
uskutečnění této akce.  Dále patří poděkování 
všem zúčastněným pořadatelům a turistům.  
Zdrávi dojeli a došli! Fotografie z pochodu 
si můžete prohlédnout ve fotogalerii KČT na 
webu:  www.jaromerice.cz (Spolky a kluby, TJ 
Jaroměřice, KČT). Nejpodrobnější informace  
o pochodu jsou v kronikách DP Jarní přírodou 
(č.1-4). 

           Výbor oddílu turistiky při TJ Jaroměřice
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DÁREK ZA NÁKUP nad 300 Kč a 500 Kč

Navštivte prodejnu Drogerie Faust, 
kde nakoupíte kvalitní českou kosmetiku RYOR! 
Na prodejně Vám rádi poradí s výběrem 
vhodných přípravků.
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Po předložení kupónu dostanete 

k nákupu kosmetiky RYOR  

nad 300 Kč nebo 500 Kč

 DÁREK!

Platnost k
upónu 

do 30.4.2016

Jevíčský zpravodaj - duben 2016. Vydavatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Vychází 1 x měsíčně. Všechny zpravodaje na-
leznete na internetových stránkách města. Registrováno MKČR pod číslem E 11216. Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou přetištěny  
v plném znění tak, jak byly dodány. Předseda redakční rady: Mgr. Robert Jordán. Grafická úprava a tisk:  RUSTIKA s.r.o. Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2350 ks.

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

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

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

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

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

 PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

• 12 h Městečko Trnávka (u prodejny K-plus)
• 13 h Bělá u Jevíčka (u OÚ)

Prodej 18. 4. 2016 AKCE za každých 10 ks jakékoliv drůbeže NUTRIMIX ZDARMA!!! 
(vitamín. a minerál. přípravek)

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce, vysoká užitko-
vost), kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden (kříženec pižmové a pekingské 

kachny), Kačeny barbarie (francouzský hybrid pižmové kačeny), Husy bílé, Krůty. 
Dále přijímáme objednávky na pozdější termíny: 26. 5., 11. 8. a 4. 10. 2016.

Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754, mob.: 731 701 331, 
gallusextra@centrum.cz.

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

Koupím byt v Jevíčku, osobní nebo 
družstevní vlastnictví. Tel.: 721 332 622.
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Milí čtenáři,
loňský rok, pokud si ještě vzpomenete, nebyl nadvakrát shovívavý k lidským životům. Vzal si jích 
víc než akorát. Stačí se jen letmo poohlédnout a tichá pieta alespoň na chvíli přibrzdí všechen 
kvalt. Známá jména a blízké tváře, které člověku zaplanou na srdci a vytanou před očima, po�jména a blízké tváře, které člověku zaplanou na srdci a vytanou před očima, po� před očima, po�po�
nechám na každém z vás. �ení jich málo. �evítaná kmotřenka se věru činila a na samém kon� každém z vás. �ení jich málo. �evítaná kmotřenka se věru činila a na samém kon�každém z vás. �ení jich málo. �evítaná kmotřenka se věru činila a na samém kon�
ci roku, těsně po uzávěrce novoročního čísla Iniciál navštívila i malohanáckou literární ekipu.  
14. prosince 2015 nás v pozdních večerních hodinách opustil kamarád a vysoce adekvátní člověk 
Miroslav Prchal, pamětník, nadšený vypravěč a bavič, moravský vlastenec a stínový prezident 
Malohanácké republiky, mudrun i kníže malohanácké insitní poezie v jedné personě. Přemohla 
jej choroba, kterou si před léty sám naordinoval a pak jí šel nebojácně naproti.  
Pozastavme se proto na chvíli u Mirkových veršů a s adekvátní pompou uctěme jeho památku.

Adekvátní fanfarón Míra Prchal
Lexikon básníka a mudruna Mirka Prchala (1949 - 2015) by 
byl bez adjektiva ‚adekvátní’ možná jen čajíčkem bez rumu  
a faječkou bez tabáku. Anebo třeba vůbec ne, kdo ví? Ale ať 
už jedno či druhé, každopádně však nešlo tuto Mirkem hojně 
a za všech okolností traktovanou adekvátnost, čili přiměře-
nost, jakkoli přeslýchat. Adekvátnost, div ne jako hotová svá-
tost, vyvažovala a držela na uzdě výjimečnost a excentričnost 
bohéma a zrovna tak mírnila útrapy outsidera par excellence 
a člověka na šikmé ploše. Potažmo aby i sám život hnaný do 
krajnosti zůstával při všech peripetiích vždy pouze adekvátní, 
zdravě přiměřený, a mohl tak nenásilně zapadat do našeho 
etického, společenského a kulturního rámce.  V tom nám Mi-
rek Prchal seděl jako dětská prdýlka v nočníku.    
Je nabíledni, že člověk obdařený závratnou a neutuchající 
fantazií nemívá v životě na růžích ustláno. Subjektivní geniali-
ta bývá obvykle tvrdě daněna, zvláště když hranice mezi rea-
litou a snem nejsou vždy úplně zřetelné. Váha toho, co máme  
a co bychom měli, není v takovémto případě nijak podstatná, 
a proto nakonec ani ona profánní - světská bída tolik nekouše. 
Třebaže se člověk ocitá fyzicky v nepravý čas na  nepravém 
místě, jeho snem odlouděné jsoucno toliko nestrádá a hlav-
ně nemění vlastní charakter. Člověk se nepotřebuje přizpůso-
bovat povšechně nehostinnému, často nesmiřitelnému oko-
lí, nepotřebuje se přetvařovat a chovat se zištně. Vykonávat 
marnivou práci, budovat příští rumoviska, publikovat přeby-
tečné knihy či rozsévat po čertech nakřížené sémě. A takhle 
bychom mohli jmenovat mnoho mnoho dalšího, co adekvátní 
člověk věru nepotřebuje, až nakonec dospějeme k obyčejné-
mu důvtipu. K tomu, že ryzí může být i vlastní ironie, nejdůmyslnější to inštrument rozumu. 
Tedy čistý humor bez protřelých žertů a vtipů, které zavánějí alibismem a účelovou distancí 
od sebe sama. 
Insitní básník Mirek Prchal byl svůj v nepřeneseném slova smyslu. To zcela bez debat. Ve své ni-
čím neušpiněné pravdě, životem draze zaplacené stylizaci a kariérní skromnosti. Slávu a uznání 
prožíval díky prezidentské funkci pouze ve snu. A jelikož nebyl světským megalomanem ani 
grafomanem, je proto i jeho literární pozůstalost výsostně útlá. Tvoří ji všehovšudy jediná 
rukavice opusů: Kužák, V hospodě �a formance, Cestička na pilu, Klouzek a Pouť. K čemuž mů-
žeme přičíst navěky rozepsané torzo jeho adekvátních pamětí. Pravda, více o Mirkovi napsali 
jiní. Hluboko v šuplíku leží mimo jiné i moje obsáhlá a těžko žvýkatelná próza Bezedná ago�
nie Čudly Úprka s podtitulem 1. adekvátní román, jež osvětluje Mirkovy nekonečné eskapády 
a metelce, s nimi spojené insolvence, stejně jako tísně a chronické pocity pronásledovaného.  
I toho všeho bylo na rozdíl od tvorby habaděj.  
S Mirkem jsem se seznámil na počátku 90. let minulého století v hospodě U mrtvolky. Potře-
boval tehdy helfnout se sepsáním žádosti o rozvod. Již při tvorbě této neadekvátní písem-
nosti, jež byla nakonec více pitoreskní humoreskou než čímkoliv jiným, jsem poznal, že mi byl 
sudbou přihrán do cesty naprosto originální a ke všemu ještě adekvátní člověk. Kdosi kdysi 
napsal, že nejlepší literární dílo je holý život. Což my všichni, kdož jsme se kdy pokusili Mirkovo 
fanfarónství jakkoliv zachytit či ztvárnit, můžeme s čistým svědomím odpřisáhnout. 
Když jsem se přišel za Mirkem rozloučit v  posledních dnech jeho života, netruchlili jsme ani 
nesmutnili. A to proto, že jsme v této věčností požehnané chvíli nezapochybovali nad tím,  
o čem jsme se již drahný čas vzájemně usvědčovali. Zkrátka že cesty tuláků po hvězdách jsou 
stejně nevyzpytatelné jako cesty Páně tady na Zemi. 

Nuž tedy, Mirku, žádný adié, ale zase někdy adekvátně na viděnou! 
Ruda B. Beran 

      

V hospodě Na formance
Mirek Prchal

V hospodě Na formance sedím,
cigáro kouřím,
paralýzu popíjím.
Koukám se na Čudlu
a poslouchám,
jak Číšci štěbetají.

Ten kraj je krásný,
já ho rád nemám,
s Číšky bych nežil!

Vrátím se tam, odkud pocházím,
a jen vzpomínám na píseň naši: 
„Ty krásná Moravo,
osázená vinohradem!“

Pouť
Mirek Prchal

Pouť u nás byla,
peníze nemám,
všechny jsem propil!

Teď tady dřepím
a na to čumím,
jak jiní je mají.

Říkám si: „Ty starej vole,
proč tolik chlastáš?
Když na to nemáš,
tak seď doma!“

Mireček Prcalů *
Ruda B. Beran

Jeden dlí za bukem, druhej chlap vyčnívá,
třetí má dokonce gravidní průkaz.
Věřte mi - nevěřte, dřepí tu u píva
vedle mne u stolu živoucí důkaz.

Mireček Prcalů v předčasným důchodu,
v desátým měsíci, znechucen prací.
Vlastenec, kterej chce splnit svou úlohu,
nemlží, netutlá, co všecko dá si. 

Umět tak klonovat, zavřu se v domečku,
strhám si rukávy, poplivu dlaně. 
Světu je potřeba takovejch Mirečků,
ať má kdo prochlastat vybraný daně. 

Národ si zaslouží pořádnou postavu,
ta dobrý věci dá volnější průchod.
Než to tu prožerem, pozměňme ústavu:
Mírovi celej náš národní důchod!

*ze sbírky Návrat ke svým rohožím, 2002 



V temné ulici
Rudolf Prokš *
Ráno se probudím celý vylekaný a říkám 
si, že jsem rád, že to byl sen. Zdálo se mi, 
jak ležím na ulici celý zmlácený. Nemohu se 
pohnout. Slyším skřípání dveří a závodění 
slabých letních vánků, které omývají mou 
zkrvavenou tvář. Konečně sbírám zbytky 
sil a otočím hlavou doprava. V mých očích 
se lesknou staré opuštěné domy a na ně 
lehounce dosedá peřinka prachu. Zvedám 
zrak k černočerné obloze, na ní vládne jasně 
zářivý měsíc. Vypadá, že noční beránky 
z oblohy někdo žene daleko ode mne. 
Konečně otočím hlavu doleva a tam je další 
ulice. Jenomže v cestě mi stojí zeď, která je 
vysoká jako věž. Působí velmi namyšleným 
dojmem. Jako král a kolem ní domy jako 
poddaní. Otáčím hlavou na všechny strany 
a domnívám se, že ležím na silnici uprostřed 
křižovatky, ale všude samé zdi, nemůžu 
uprchnout. Před očima se mi zjeví osoba 
zahalená v kápi…

 
 
* 

Rudolf Prokš - žák 9. ročníku ZŠ Jevíčko, 
v příštím roce bude studovat na střední 
škole s technickým zaměřením; ve volném 
čase hraje fotbal.

Zatracené ruce 
Dado Dia *
„Auvajs!“ vykřikla Laura. „Zatracené ruce!“ 
Maminka Lauru slyšela a řekla jí: „Tohle 
neříkej, zkus zítra celý den nepoužívat ruce, 
uvidíme, jestli jsou tak zatracené, jak říkáš.“ 
V sobotu brzy ráno maminka přišla  
k posteli své dcerky, potichu a pomaličku 
jí zavázala ruce, tak aby ji neslyšela. Jelikož 
byla Laura velký spáč, tak ji vzbudil až křik 
jejího mladšího bratra Michala. Otevřela oči, 
chtěla si je promnout, ale… Kde byly ruce? 
Ano, tušíte přesně, byly svázané za zády. 
Až se Lauře podařilo vysoukat z postele, 
čekala na ni skvělá snídaně, bagetka plněná 
šunkou, sýrem a množstvím zeleniny, k tomu 
měla uvařený opravdu dobrý čaj. Sedla si 
natěšená, že se pěkně nasytí, ale vzpomněla 
si,… že nemá ruce. Snažila se strčit si bagetu 
do pusy, ale marně. Chtěla se napít čaje, ale 
marně. Zavolala maminku, ať jí pomůže. 
Maminka souhlasila a Laura se skvěle 
najedla. Myslela si, že má to nejhorší za 
sebou, jenže následovalo čištění zubů. Zuby 
si podala kartáček, položila ho do správné 
polohy, stačila jenom pasta, ale bez rukou 
to prostě nešlo. Vymýšlela různé teorie jak 
na to. Samozřejmě jí nezbylo nic víc než 
zavolat maminku. „Mamí,… prosííím!“ 
S Laurou se to táhlo celý den. Maminka ji 
musela obléct, podávat jí různé věci, pomoct 
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jí s obědem, otevřít dveře, otevřít knihu… 
Nastal večer a maminka se rozhodla, že 
Lauru už rozváže. 
„Tak co, Lauro, pořád jsou ruce zbytečné  
a zatracené?“ tázala se maminka. „Maminko, 
měla jsi pravdu, život bez rukou je opravdu 
těžký. Lidé se nemůžou ani sami obléct, 
najíst, natož chodit do školy. Už nikdy 
neřeknu takovou větu jako včera.“ „To ráda 
slyším!“ řekla maminka, objala Lauru a dala 
jí pořádnou večeři, kterou si snědla bez její 
pomoci.

* Dado Dia - žákyně 7. ročníku ZŠ Jevíčko, 
píše, recituje, věnuje se zpěvu a hře na ky-
taru, taktéž navštěvuje taneční obor ZUŠ 
Jevíčko.

Svatební pochod 
Natálie Finsterlová * 
„Celý takt, žádné křížky, žádná béčka,“ 
připomněl dirigent, mávl taktovkou a začal 
řídit orchestr. A já se jen a jen soustředím na 
svoje ruce. 
Pravý palec, ukazováček, prostředníček, 
prsteníček. Levý ukazováček, prostředníček, 
prsteníček, malíček. Pět taktů mám prsty na 
stejném místě. Ve hmatu c1 používám skoro 
všechny prsty. Co bych dělala, kdybych je 
neměla? A co teprve, kdyby mi scházela celá 
ruka? Pravý ukazováček držím dvě doby. 
Přidám k němu pravý palec a hned mám 
hmat na tón h2. Pravý palec, ukazováček, 
prostředníček, prsteníček, ale mám přece  
i levou ruku! Zapojím i levý ukazováček. 
Další hmat: Osminová nota; pravá ruka - 
palec, ukazováček, prostředníček. 
Následuje: Osminová nota; pravá ruka - palec, 
ukazováček, prostředníček, prsteníček. 
… 
Moje ruce už pracují celých třicet jedna 
taktů! 
Příští hmat: Půlová nota; pravá ruka - palec, 
ukazováček, prostředníček, prsteníček. 
Dále: přidám levý ukazováček na jednu 
dobu, připojím levý prostředníček opět na 
jednu dobu, oddělám pravý ukazováček. 
Teď pustím všechny klapky, ale ruce pořád 
fungují! Kdo by za ně držel flétnu? Začlením 
levý malíček! 
… 
Padesátý pátý takt čekám jednu dobu, 
přidržím všechny klapky, zvednu levý malíček 
a prsteníček, teď využívám jen pravou ruku, 
nyní jen ukazováček a poslední tón? Pravý 
ukazováček, prostředníček, prsteníček… 
Prstů máme deset, ale který je nejdůležitější? 
Je to Ukazováček, díky kterému můžeme 
ukazovat nebo pohrozit? Je to Prostředníček, 
díky kterému můžeme…? Prsteníček? 
Malíček nebo Palec? Všechny prsty jsou 
významné a každý je pro jiný užitek. 
Ten rozhodující prst je přece levý prsteníček… 
Ten rozhodne o životní cestě, kterou s někým 
budete ruku v ruce ujíždět… po kolejích… 
křížem krážem životem.

* Natálie Finsterlová - žákyně 8. ročníku 
ZŠ Jevíčko, laureátka literárních a reci-
tačních soutěží, několik let se věnuje hře 
na příčnou flétnu a tanci; aktivně hraje 
basketbal. 

Káčko nás baví
Na Základní škole v Jevíčku je o zábavu 
postaráno. Náš volný čas není učitelům 
na této škole vůbec volný. A proto, aby si  
i mladí čtenáři přišli na své, zřídily zde paní 
učitelky Veselková a Finsterlová s podporou 
vedení školy, města Jevíčka a sponzorů 
čtenářský klub nazvaný Káčko. Prostory 
klubu jsou plně vybavené jak nezbytným 
nábytkem, tak i zajímavými knihami, které 
si můžeme kdykoli půjčovat. První setkání 
s pojmenováním a výzvou „Přibliž se“ se 
v čtenářském klubu uskutečnilo v poslední 
den před Vánoci. Jeho podstatou bylo více 
se přiblížit k ostatním návštěvníkům klubu 
a Jevíčku. Pracovali jsme spolu nejenom 
v teple školy, ale také venku. Po necelých 
dvou měsících nás paní učitelky pozvaly 
na další literární diskuzi, kde nás přivedly 
k inspiraci na psaní příběhu do každoroční 
spisovatelské soutěže. Nápady jsme mohli 
také načerpat o jarních prázdninách, kdy 
jsme si o čtenářském tématu „Cesta“  
v klubu také popovídali. Čtenářský klub je 
pro jevíčské žáky velmi pěkné odreagování 
a skvěle podporuje zálibu, která v poslední 
době téměř opadá. Určitě nejsme sami, kdo 
netrpělivě vyhlíží datum dalšího literárního 
setkání v čtenářském klubu Káčko.

Jan Hader a Petr Janíček, členové ČK Káčko

Mladí čtenáři v čtenářském klubu Káčko

Recitujeme v Káčku
My, recitátoři z Jevíčka, opět záříme! Protože 
máme skvělé zázemí pro literární tvorbu, 
mohli jsme již od podzimu vyhledávat texty, 
poznávat nové autory a přednášet. Každý 
týden jsme se scházeli v čtenářském klubu 
Káčko, poslouchali se navzájem a radili se, 
co a jak máme vylepšit. Za tuto práci jsme 
byli velmi příjemně ohodnoceni na recitační 
soutěži v oblastním kole v Moravské 
Třebové. Před okresním kolem následuje 
koloběh vylepšit, přednést, vylepšit, 
přednést znovu… Ale zřejmě to stálo za to! 
Okresní kolo rozhodně nebylo jednoduché, 
proto jsme byli překvapeni, když čtyři z nás 
postoupili do druhého kola přehlídky. Už 
toto znamená velký úspěch, ale po vyhlášení 
výsledků se smějeme všichni od ucha k uchu.  
A víte proč? Držte nám, Anně Vymětalové, 
Jakubu Mauerovi, Anně Ševčíkové a Natálii 
Finsterlové, palce v kraji! 

�atálie Finsterlová, členka ČK Káčko



Jevíčský zpravodaj Duben  2016    III /  

Rozhovor s historikem Michalem Schusterem

O způsobu využívání tohoto sídla dalšími majiteli nejsou známé 
písemné záznamy. 
V 19. století byl zámeček využíván jako pivovar (na starých fotografiích 
je vidět jeho původní přístavba). V předválečné době sloužil jako 
internát, za II. světové války v něm byl uložen i archiv a muzeum, 
po válce sloužil jako dílny pro učiliště RBR Brno. Ve svých útrobách 
poskytl dočasné útočiště i základní škole. Je to opravdu pestrá 
směsice činností, které tímto objektem prošly.
Zamyslel se někdo z vás nad tím, jak původně zámeček vypadal 
například uvnitř, jak se v něm třeba topilo? Není známo, že by se 
dochovaly fotografie či obrazy interiéru. 
Stručnou informaci právě o způsobu vytápění jsem získala z „Deníků“, 
které si vedl ing. Jaroslav Mackerle v roce 1941. Ze zápisů jsem se 
dozvěděla, že v hale II. NP zámečku byl krb s kamenným ostěním 
a na půdě byla uložena rokoková kamna. Ostatní stavební úpravy 
se týkaly přeložení  schodiště na půdu z haly dozadu za zeď (kde 
se nachází dodnes). Při úpravě schodiště narazili stavební dělníci ve 
zdech zámečku na soustavu sopouchů k vytápění. Byly to odvodné 
kanály průlezné k odvádění kouře z krbů.            
Další zápis v „Deníku“ upozorňoval na hvězdicovou  klenbu ve věži pod 
kaplí – ale žebra klenby byla provedena jen v omítce. Jiným poznatkem 
byl záměr tehdejší památkové péče v kapli umístit gotickou sochu 
Panny Marie. Zámeček měl podstoupit jen menší stavební úpravy, 
ale všechny okolní přístavby byly následně odstraněny (tělocvična, 
záchody a chlévy – upraveny jako skautská klubovna).
V srpnu 2008 byla zahájena rekonstrukce střechy zámečku, došlo  
i k odstranění násypu v půdním prostoru. V násypu se nacházelo 
množství keramických kachlů. Nález byl oznámen Regionálnímu 
muzeu v Litomyšli. RML provedlo záchranný archeologický výzkum, 

Ze zprávy vyplynulo, že se jednalo  
o různé typy kachlů, které byly součástí 
několika kamen. Nejzajímavější  jsou 
relikty klasicistních kamen. Kachle 
jsou uloženy v Městském muzeu 
v Jevíčku. Informacemi o způsobu 
vytápění je odhaleno jedno tajemství 
této renesanční budovy.  

Mgr. Helena Ulčová

Poznáváme neznámou historii – informace z muzea
Členové obnoveného Historicko-vlastivědného kroužku Malá 
Haná v Jevíčku a správce Městského muzea v Jevíčku na stránkách 
Iniciál budou seznamovat čtenáře se zajímavostmi, které se týkají 
historických budov a jiných staveb ve městě.
Nebude se samozřejmě jednat o soubor článků s konečnými 
informacemi a závěry. Stále se mohou objevit nové skutečnosti, 
které nám může poskytnout každý čtenář Iniciál. Je stále mnoho 
neprozkoumaného nebo zapomenutého, ať už ve státních nebo 
rodinných archivech. Rovněž výklad historických skutečností může 
pozměnit i případný náhodný archeologický nález či cílený výzkum.   
Proto se obracíme na vás čtenáře Iniciál, pokud máte jakékoliv 
informace či fotografie týkající se historie města nebo blízkého okolí, 
pomozte nám zaplnit “bílá místa“ naší historie. 
Sérii článků zahájíme návštěvou Zámečku.
Kulturní památku Zámek (lidově řečeno Zámeček) není potřeba 
obyvatelům města představovat. Objekt je známý jako kulturní 
centrum, knihovna a především sídlo hudební školy.  Do současné 
podoby  byla budova rekonstruovaná za podpory programu SAPARD 
a bylo s ní započato kolem roku 2000. V „Programu regenerace“ 
minulých let pokračovaly další stavební úpravy. To jsou skutečnosti  
o nedávné době, ale jaká byla jeho minulost? 
Z knihy Letopis města Jevíčka autora Jaroslava Mackerleho se 
dovídáme, že stavbu zámečku započal kolem roku 1560 Prokop 
Podstatský z Prusínovic, dokončena byla jeho synem Jetřichem. 

Dějinami Malé Hané se zabývala a zabývá řada historiků. Významné 
místo si mezi nimi rychle vydobyl Mgr. Michal Schuster. Po maturitě 
na Gymnáziu v Jevíčku odešel na studia do Brna, kde posléze zakotvil 
i pracovně v Muzeu romské kultury. Na rodný kraj však nezapomněl, 
často se sem vrací, zabývá se jeho historií a neúnavně ji různými 
způsoby popularizuje. A tak jsem se s dovolením zeptal, co jej k tomu 
vede.
Proč je důležité pěstovat regionální historii?
Regionální historie vždy měla a má velice významnou roli, protože je 
nám ze své podstaty nejbližší – skrze ni pronikáme do minulosti míst, 
v nichž jsme se narodili, v nichž žijeme nebo o která se z jakéhokoliv 
jiného důvodu zajímáme. Proto by také měla hrát důležitou roli ve 
vzdělávání. Regionální historie má taky své nezastupitelné místo při 
bádání o tzv. velkých dějinách, protože události na lokální úrovni 
ovlivňují děje na zemské či státní úrovni. A samozřejmě naopak. 

Co Tě přivedlo k zájmu o ni?
Odmalička jsem rád poslouchal vyprávění těch starších kolem mě 
o tom, jak se kdysi žilo. K tomu jsem hltal knížky o historii, hradech 
a zámcích a odtud už byl jen krůček k tomu pustit se do vlastního 
historického bádání. Studium historie na Masarykově univerzitě 
v Brně pak už bylo naprosto jasným vyústěním mých zájmů. 
Kterým obcím a tématům se konkrétně věnuješ?
Témata, která mě zajímají a kterým se věnuji, neustále přibývají. 
Kromě historie rodné obce, tj. Jaroměřic s osadou Nový Dvůr, se 
zabývám i dějinami dalších obcí na Malé Hané. Kromě toho také 
dějinami hradů a zámků v tomto regionu nebo např. bývalými 
lázněmi ve Velké Roudce. V posledních dvou letech se pak více 
zaměřuji na dějiny Borotína, které i přes svou bohatost a rozmanitost 
stály kupodivu do značné míry mimo zájem regionální historiografie.

Za rozhovor poděkoval Robert Jordán

Dílna v sále zámečku



o hmotnosti 210 kg, druhý o hmotnosti 120 kg, oba z roku 1931,  
z věže byly sneseny po schodech. Ve věži zůstal nejstarší  (kategorie D) 
z Jevíčka. Ing. Jaroslav Mackerle jej hodnotil jako pěkně zdobený i litý, 
spodního průměru 48,5 cm, výšky 39 cm. Na čepci má nápis renesanční 
majuskulí „ BENEDICTA SIT SANCTA ET INDIVIDVA TRINITAS + ANNO 
+ 1688 „. Upozorňuji, že v textu je V místo U. Zvon na plášti má reliéf 
Svaté Trojice a při spodním okraji dvě tabulky, orámované vavřínovým 
pletencem. V první je: „ +FR+PR+AVGVSTINVS - VALTSVBA PRIOR 
-GEVICENSIS  F+F+“ / FIERI FECIT /. Druhá tabulka nese nápis: „ 
PAVLVS REIMER_FECIT OLOMVCY 1688“.
Česky texty: „Bratr převor Augustin Valsuba převor - jevíčský ulít dal“
           „Pavel Reimer v Olomouci ulil 1688 „
To, že při hodnocení zvonů před zabavením roku 1942, byl v kategorii 
D, zvonek zachránilo. Zvony v kategorii A byly z doby od roku 1918 
- 1940 ...roztavit, v B bezcenné - roztavit, v C cenné svěsit a uložit  
v Ostravě (ze Sudet až v Hamburgu), v D ponechat na místě.

Prameny: 
Klement Janetschek : Augustiniánský klášter v Jevíčku � něm.
Jaroslav Mackerle: Historie zvonová � rukopis.

  František Plech 

Literatura o Jevíčku byla v minulých 
týdnech obohacena knihou pana 
Adolfa Řehoře Občané města 
Jevíčka v nacistických věznicích  
a koncentračních táborech. Hned 
na úvod je nutno konstatovat, 
že se jedná o přírůstek cenný  
a  potřebný. Autor neobyčejně 
účinným způsobem popsal poměry 
v Jevíčku za německé okupace. 
Nepouštěl se při tom do žádných 
jazykových a slohových experimentů, 
jeho styl je věcný, ale o to působivější.
Obsah knihy rozdělil pan Řehoř 
do několika částí. Nejprve zachytil 
osudy jednotlivých jevíčských 

občanů postižených nacistickou perzekucí. 
V chronologickém řazení rok po roce tak před 
námi vyvstávají osudy lidí, kteří se nesklonili pod 
tíhou doby a byť v jasné nevýhodě, postavili 
se nepříteli bez ohledu na oběti, které museli 
přinést.
V tichém zamyšlení čteme jednotlivé příběhy, 
nechybí zde ani popis osudů jevíčských 
Židů. Věcné vylíčení je doplněno osobními 
vzpomínkami Karla Zemánka, Marie Mazalové, 
Karla Littlocha a Hynka Jelínka. Jsou tu zařazeny 
i osudy Marie Loubalové tak, jak je sepsal 
František Továrek. Zvláštní pozornost věnuje 
Adolf Řehoř svému otci (viz. foto). K popisu jeho 
věznění využil úryvky z dopisů jeho spoluvězňů. 
Strohá historická fakta se tu proměňují 
v děsivé zážitky plasticky dokumentující snahu 
nacistických okupantů zlikvidovat odboj. 
Líčení konkrétních příběhů jevíčských občanů je 
pak nadmíru vhodně doplněno ještě obecnou 
kapitolou, ve které Adolf Řehoř přinesl přehled 
nacistických věznic a koncentračních táborů, 
kterými Jevíčští prošli. Jejich osudy jsou tak 
zařazeny do historických souvislostí, čímž je 

čtenáři umožněno učinit si celkový obraz. 
Svědčí to o promyšlené a důkladné 
autorově práci, za kterou je nutno ho jen 
a jen pochválit.
Byť máme více jako 70 let od ukončení 
nacistické okupace našich zemí, jedná se 
o stále živou kapitolu našich dějin, kterou 
je zapotřebí si neustále připomínat, aby se 
již neopakovala. Ostatně je to zdůrazněno 
i mottem knihy: Nikdo by neměl být 
zapomenut, nic nesmí být zapomenuto.
Na závěr ještě dodávám, že křest knihy 
se koná 5. května 2016. Nezapomeňte 
přijít na zámeček pobesedovat s autorem. 

Knihu lze zakoupit v TIC a knihovně.
Robert Jordán

Nová kniha
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O zvonu v Benešově u Boskovic
Zvon z roku 1688 pochází z gotické hřbitovní kaple Nejsvětější Trojice, 
která stávala na hřbitově východně těsně u augustiniánského kláštera 
v Jevíčku. p. Augustin Valsuba, jevíčský rodák, převor kláštera v letech 
1674 - 1692, upravil 80 let zpustlý hřbitov a kapli restauroval. Na kapli 
byly koupeny dva zvony, z nichž větší věnoval sám Valsuba.
Klášter založený r. 1372, zcela přestavěný r. 1682, s novým barokním 
kostelem roku 1766, postaveným dle plánů stavitelem Pavlem 
Mertou z Boskovic, který postavil kostel ve Sloupu a zámek v Rájci, byl 
rozhodnutím císaře Josefa II. zrušen, což bylo 7. 9. 1784 oznámeno 
baronem Schwanenbergem za přítomnosti všech konventuálů  
v klášteře žijících. Se zrušením kláštera byl zrušen farní kostel  
sv. Mikuláše, hřbitovní kaple, ke klášteru patřící, zrušeny dva klášterní 
dvory, pole rozprodána a dva zvonky z hřbitovní kaple darovány 
kostelu v Benešově u Boskovic. Nový klášterní kostel Nanebevzetí 
Panny Marie byl v únoru 1785 prohlášen za farní. Odsvěcený farní 
kostel byl zbořen, z materiálu r. 1792 postavena nová dvoupodlažní  
farní budova a r. 1794 nová synagoga. Ze zbořené kaple byly roku 
1796 postaveny čtyři židovské domy. kaple stávala v místech na 
katastru dnešního domu č.p. 53.
V Benešově se menší zvon stal obětí I. světové války. V II: světové 
válce byly v Benešově rekvírovány dva zvony 7. 4. 1942. Jeden  


