
Na volební vycházce
Je podzim, čas víkendových vycházek. Začátkem října ji někteří jistě spojili s účastí na volbách 
do krajského zastupitelstva. No a sotva se přišlo z procházky zpět, už tu byly výsledky. Nad těmi 
se nyní chvilku zamysleme. Co Jevíčku přinesly dobrého? Pardubický kraj nezaznamenal nějaké 
zásadní změny, hejtmanem, jak už ostatně všichni víme, zůstane JUDr. Martin Netolický, Ph.D. 
Za zpravodaj mu blahopřejeme a konstatujeme, že naše město dobře zná, se zdejšími problémy 
je obeznámen a snaží se je řešit bez ohledu na vzdálenost Jevíčka od Pardubic. Důkazem jsou 
kupříkladu letošní dvě velké akce, a to příjezdová komunikace k „sanatorce“ a rekonstrukce 
Okružní IV. Podobně lze hovořit i o jeho náměstku Ing. Romanu Línkovi. I zde se připojujeme 
s blahopřáním. Ale ten hlavní jevíčský úspěch si necháváme naposled. Od vzniku kraje se totiž 
do jeho zastupitelstva poprvé dostal jevíčský občan. Blahopřejeme Josefu Bidmonovi a jsme 
rádi, že naše město bude mít v Pardubicích tak pilného a zodpovědného zástupce.
Starosta města Dušan Pávek se sice do krajského zastupitelstva neprobojoval, ale dostal v Je-
víčku nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů. I to je určitě úspěch a důvod k blahopřání. 
Tak ať se novému krajskému zastupitelstvu jeho práce daří, budeme z toho mít užitek i my, 105 
kilometrů od Pardubic. Robert Jordán

Výsledky hlasování Jevíčko – volby 
do Zastupitelstva Pardubického kraje

Voliči v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzda-
né obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasů

2 289 815 35,61 815 810 99,39

Na Dušičky se návštěvníci hřbitova projdou 
po nových chodnících

www.jevicko.cz
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Hasiči z okresu Svitavy a Blansko cvičili  
v areálu OLÚ Jevíčko

Komisi mládeže děkujeme za uspořádání 
sportovního dne pro děti a rodiče

Kandidátní listina Platné hlasy

číslo název celkem v %
1 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 0 0,00

2 Občanská demokratická strana 27 3,33

9 Komunistická strana Československa 3 0,37

12 Česká strana sociálně demokratická 221 27,28

22 Pro otevřený kraj 13 1,60

26 Koruna Česká (monarch. strana) 1 0,12

30 ANO 2011 121 14,93

32 TOP 09 9 1,11

34 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 8 0,98

37 Komunistická strana Čech a Moravy 60 7,40

41 Národní demokracie 0 0,00

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 11 1,35

45 Moravané 4 0,49

48 Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD) 45 5,55

52 Svobodní a Soukromníci 13 1,60

54 DSSS - NE imigr. nepřizp. dikt. EU! 11 1,35

55 Koalice pro Pardubický kraj 253 31,23

59 OSOBNOSTI PARDUBICKÉHO KRAJE 4 0,49

67 NE ILEG.IMIGRACI-PEN.PRO LIDI 4 0,49

70 SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK 0 0,00

85 VÝCHODOČEŠI, NEZÁVISLÍ, PATRIOTI 2 0,24

Zdroj: ČSÚ, www.volby.cz
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Vzpomínka 
na našeho kamaráda 

a spolupracovníka 

Dne 18. 10. 2016 nás 
po těžké nemoci ve věku 

44 let opustil náš zaměstnanec
 – referent odboru výstavby  

a územního plánování 
Městského úřadu v Jevíčku 

- Ing. Vít Komárek (1971 – 2016).

Jeho čas naplněný obětavou prací 
a nezištnou starostí se náhle zastavil. 

Jevíčko se s jeho odchodem bude 
vyrovnávat ještě dlouho. 

Ing. Vít Komárek nám bude opravdu 
chybět. Byl to člověk navýsost 
skromný, spolehlivý a obětavý. 

Odborník ve svém oboru, 
který se nikomu nebál podat 

pomocnou ruku. 

Takto bude navždy v míru a úctě 
přežívat v našich srdcích. 

Hlubokou soustrast zarmoucené
rodině vyjadřují všichni jeho 

spolupracovníci z MěÚ Jevíčko.

Milí spoluobčané,
rád bych Vás srdečně pozdravil nyní 
v podzimním období, kdy nastává snad 
již čas po aktivní a náročné pracovní 
sezóně alespoň k částečnému odpočinku a 
zklidnění, které by nás mělo postupně uvést 
do adventního času, začínajícího v letošním 
roce 1. adventní nedělí 27. listopadu.
Úvodem bych chtěl velmi poděkovat 
Vám občanům a příznivcům, kteří jste mě 
podpořili v letošních volbách do krajského 
zastupitelstva za Koalici pro Pardubický kraj. 
Vaší podpory si velmi vážím a přijímám ji 
nejen jako podporu své práce, ale celého 
týmu svých kolegů ve vedení města. Přesto, že 
se mi nepodařilo probojovat se do krajského 
zastupitelstva, umožnila mi předvolební 
kampaň seznámit se s názory občanů našeho 
regionu a také navázat důležité kontakty 
s ostatními krajskými politiky, kteří mají 
v rámci kraje na starosti jednotlivé resorty. 
Gratulaci z tohoto místa vysílám Josefu 
Bidmonovi, který jako kandidát ČSSD post 
krajského zastupitele získal. Rád bych mu 
popřál pevné zdraví a mnoho úspěchu v jeho 
práci. Je velice dobré, že bude mít Jevíčko 
svého krajského zastupitele.
V rámci druhé části svého příspěvku bych 
trochu zhodnotil rok 2016 po stránce 
investiční a musím říct, že jej řadím mezi velmi 
úspěšné roky. Velkou radost mi dělá zejména 
několik stěžejních akcí, které se podařilo 
zrealizovat, nebo se ještě dokončují. Patří 
mezi ně např. zainvestování stavební lokality 
pro rodinné domy na Vrchlického, kde se 
začíná rozjíždět už i stavební ruch spojený 
s výstavbou nových rodinných domů. Navíc 
lokalitu a celé město výrazně pozdvihly 
archeologické nálezy z doby římské, které 
Jevíčko zařadily na severní hranici postupu 
římských vojsk na historickém území Moravy. 
Téměř celým rokem nás také provází 
oprava ulice Okružní IV, jejíž dokončení se 
pomalu blíží. Věřím, že celoroční pohyb 
stavbařů na této ulici bude jejím obyvatelům 
vykompenzován vznikem nových chodníků, 
veřejného osvětlení a zejména posunem 
komunikace od rodinných domů v tom 
nejužším místě ulice. Dokončení 2. etapy 
opravy Okružní IV je zatím otevřené, 
realizace bude záležet zejména na jednáních 
s vedením Pardubického kraje, který je 
vlastníkem pozemku komunikace.
Myslím, že mi dáte za pravdu, když také 
pochválím podstatné zlepšení prostranství 
jevíčského hřbitova, kterému jsme se 
letos téměř celé léto věnovali. Nové hlavní 
hřbitovní cesty, vyrovnaný a podbetonovaný 
centrální kříž, decentní veřejné osvětlení 
hřbitova, nová brána a 20 zemních hrobů, 
které již můžeme začít zájemcům pronajímat. 
Je to příklad projektu, kdy město neinvestuje 
miliony, ale veřejný přínos projektu je přitom 
obrovský.

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíč-
ka, kteří v měsíci listopadu 2016 
oslaví významné životní jubileum 

František Krupka       
Jana Valterová
Ludmila Zahradníková
Lubomír Geriš
Jana Ledvinová
Alžběta Filová
Eva Kolářová
Josef Konečný
Marie Sedláčková
Bohumila Pohlová
František Havlíček 

Jsem rád, že jsme nezapomněli ani na naše 
nejmenší občany a obnovili herní prvky 
pro děti v Panském dvoře a tímto děkuji 
i donátorům, kteří na herní prvky přispěli 
nemalou částkou, jedná se o společnosti: 
CZECH BLADES s.r.o., BLAUKOM CZ s.r.o., 
REGAM CZ s.r.o. a fyzické osoby Petr 
Dokoupil a Ing. Pavel Vykydal. 
Poděkování zaslouží také celá parta 
technických pracovníků města, kteří se 
celoročně starali o technickou údržbu 
města a veřejná prostranství, vyzdvihnout 
musím zejména tzv. “chodníkovou partu“ 
pod vedením Jana Zemánka, která v těchto 
dnech dokončuje 1. etapu opravy chodníku 
na Slunečné ulici.
I v řadě dalších míst města probíhaly čilé 
stavební a zkrášlovací činnosti, ale o všech 
akcích není nutné psát, neboť se s nimi denně 
setkáváte při cestách a procházkách městem. 
Řada námětů, které město v průběhu roku 
realizuje, pochází rovněž z připomínek  
občanů, proto nám neváhejte sdělit svoje 
názory a návrhy na zlepšení.
Co se týká výhledu na příští rok, tak v těchto 
dnech probíhá příprava a projednávání 
rozpočtu města na rok 2017 a vzhledem 
k tomu, že rozpočet bude schvalovat 
zastupitelstvo města na prosincovém 
jednání, budeme tedy s jistotou vědět 
program příštího roku až po jednání 
zastupitelů.
Závěrem bych Vám, milí spoluobčané, 
popřál pohodové podzimní dny a dostatek 
osobního prostoru, abyste se dokázali 
věnovat svým koníčkům, rodině a oddychu, 
neboť tato část našeho každodenního života 
je často opomíjena a přitom má obrovský 
význam na celkové zdraví a kondici lidského 
organizmu.

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

Hlasujte k záměru zřízení 
městské policie v Jevíčku

Vážení občané,
zajímá nás Váš názor na téma 
bezpečnost Jevíčku. Konkrétně uvažujeme 
o zřízení městské policie v Jevíčku v počtu 
2 strážníků, kteří by nadále mohli částečně 
spolupracovat  v omezené míře se stávající 
bezpečnostní agenturou. Od záměru si 
slibujeme zejména zvýšení bezpečnosti 
ve městě, přímý výběr pokut za dopravní 
přestupky do pokladny města, efektivnější 
zásah v případě páchání trestného činu nebo 
protiprávního jednání, zřízení kamerového 
systému města, profesionální odchyt 
zatoulaných psů a koček a další. 
Zřízení městské policie by se promítlo ročním 
nárůstem nákladů města na bezpečnost ze 
stávajících 690 tis. Kč na cca. 860 tis. Kč.
Prosíme tedy o Vaše vyjádření formou ankety 
na webu města www.jevicko.cz nejpozději do 
15. 11. 2016.

Děkujeme za Váš názor, vedení Města Jevíčka. k

Ing. Víta 
Komárka
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Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

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

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 25. 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 25. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost 
    Městského úřadu Jevíčko,   
    Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 14. 11. 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 redakční rady zpravodaje
7) Zpráva ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastupující-

ho ředitele ZUŠ a zastupujícího ředitele gym-
názia

8) Stavební úpravy bytu M. Mikuláše 551
9) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
10) OZV č. 2/2016, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Jevíčko

11) Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského 
dvora

12) Zřízení městské policie
13) Návrh rozpočtu na rok 2017
14) Korespondence, různé
15) Diskuse
16) Usnesení

V Jevíčku dne 14. 10. 2016

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

 

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci Grantového systému 
města Jevíčko v roce 2017

Vážení žadatelé,
o příspěvek v grantovém systému města Jevíčko na akce pořádané v roce 2017 lze žádat 
nejpozději do 16. 1. 2017. Na žádosti doručené na podatelnu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu 
nebude brán zřetel. Formulář žádosti ke stažení na webu města: www.jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář

Město Jevíčko vyhlašuje fotografickou soutěž pro rok 
2017 na téma „Jevíčko a lidé aneb život v našem městě“

Soutěž je rozdělena do kategorií:
A: děti  (do 15 let, věk k 30. 6. 2017)
B: mládež (15 – 18 let, věk k 30. 6. 2017)
C: dospělí  (18 a více, věk k 30. 6. 2017)
Každý fotograf přihlásí do soutěže nejvýše 12 barevných fotogra-
fií, zachycujících zajímavé osobnosti města známé i neznámé, slav-
nosti nebo události každodenního života ve městě a okolí v růz-
ných ročních  obdobích. Formát fotografií není stanoven, mohou 
být tedy na VÝŠKU I ŠÍŘKU.
Porota vybere nejlepší snímky, které mohou být použity pro 
zhotovení kalendáře města na rok 2018 a k prezentaci v rámci  
městských propagačních materiálů a akcí. První tři místa v každé  
kategorii budou finančně nebo věcně odměněna.
Fotografie odevzdejte do soutěže na CD s popisem autora a kategorie dle věku spo-
lečně s přiloženou přihláškou, nejpozději do 30. 6. 2017 v Turistickém informačním 
centru v Jevíčku, Palackého náměstí č. 1, 569 43 Jevíčko. Hodnocení provede porota 
jmenovaná radou města.  
Souběžně s hodnocením poroty může veřejnost od 1. 8. 2017 hodnotit přihlášené  
fotografie na webu Města Jevíčka: www.jevicko.cz.
Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v pátek 1. 9. 2017 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 lidé aneb život v našem městě“

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 vlastních fotografií pro potřeby 
Města Jevíčka a veřejnou prezentaci.

V Jevíčku…………..........................................     Podpis fotografa: …………........................................

Výroční ocenění Města 
Jevíčko  pro rok 2016

Vážení spoluobčané, členové jevíčských 
spolků,
v průběhu měsíce listopadu lze stále 
nominovat osobnosti a kolektivy sportovního, 
kulturního a spolkového života na výroční 
ocenění města Jevíčko za rok 2016. Pokud 
jste tak ještě neučinili, anketní lístky jsou  
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru 
Jevíčko nebo ke stažení na www.jevicko.cz 
Vyplněné lístky prosím odevzdávejte osobně 
v TIC. Možno zaslat také naskenované 
e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín 
pro odevzdání nebo zaslání anketních 
lístků do 30. 11. 2016!

jelinek@jevicko.cz.
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Usnesení ze 45. schůze Rady města Jevíčko konané dne 26. září 2016
1/45  Rada schvaluje opravu nájezdu  

k domu č. p. 816 na ul. Slunečná pra-
covníky města,

2/45  Rada uděluje souhlas s umístěním let-
ní zahrádky před hotelem a restaurací 
U Apoštola dle původního návrhu ža-
datele,

3/45  Rada schvaluje výměnu 5 ks silničních 
obrubníků před vjezdem do garáže  
u č. p. 806 na ul. Slunečná pracovníky 
města s úhradou materiálu žadatelem,

4/45  Rada schvaluje vydláždění vjezdu před 
domem č. p. 459 na ul. A. K. Vitáka for-
mou příjezdových pruhů ze zámkové 
dlažby pracovníky města,

5/45  Rada schvaluje zajištění provozních 
záležitostí dle zápisu,

6/45  Rada schvaluje bezplatnou distribuci 
knih Muřinoh a Krchomilka do základ-
ních škol pouze v regionu Jevíčska,

7/45  Rada schvaluje zakoupení 200 ks čo-
kolády CARLA a umístění fotografií 
města Jevíčka na obalech za částku 
7.986 Kč vč. DPH a užití znaku města 
na obalu čokolády,

8/45  Rada schvaluje vyhlášení fotografické 
soutěže pro rok 2017 na téma „Jevíčko 
a lidé, aneb život v našem městě“,

9/45  Rada schvaluje provedení nátěrů ko-
vových částí ciferníků hodin městské 
věže odbornou firmou na výškové 
práce RIVA SERVIS, s. r. o., Ludvíka Po-
déště 10, 602 00 Brno za nabídkovou 
cenu 17.240 Kč bez DPH (20.860 Kč vč. 
DPH),

10/45  Rada schvaluje zapojení města Jevíč-
ka do projektu Regionu Moravskotře-
bovska a Jevíčska na pořízení kompo-
stérů do domácností se spoluúčastí 
města ve výši 15 %,

11/45  Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení na akci „Demolice objektu Bar-
vířská 560“, obeslání firem a složení 
komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek dle zápisu,

12/45  Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Divadelním spolkem 
teaTrum Velké Opatovice na uskuteč-

nění divadelního představení „Rodina 
je základ státu“ v termínu 17. 11. 2016 
v sále kina v Jevíčku za podmínek dle 
zápisu,

13/45  Rada schvaluje rozpočet kulturní akce 
Malohanácký harmonikář a úhradu re-
alizačních nákladů ve výši 36.500 Kč,

14/45  Rada schvaluje smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem č. 
KH/2016/24371 o přijetí dotace z roz-
počtových prostředků Pk na přípravu 
a konání 13. ročníku festivalu mládež-
nických dechových orchestrů v Jevíčku 
2016 ve výši 5.000 Kč,

15/45  Rada schvaluje přijetí dotace pro Měs-
to Jevíčko z MMR ČR na velkokapacitní 
CAS pro JSDH Jevíčko ve výši 6.833.475 
Kč, 

16/45 Rada schvaluje znění zadávací doku-
mentace zpracovanou Regionální roz-
vojovou agenturou Východní Moravy, 
Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín na 
akci „Cisternová automobilová stříkač-
ka pro JSDH Jevíčko“,

17/45  Rada pověřuje ZŠ Jevíčko a MŠ Jevíč-
ko sběrem vytříděného papíru, který 
bude probíhat v rámci sběrových akcí,

18/45  Rada schvaluje vyhlášení poptávko-
vého řízení na zpracovatele projek-
tové dokumentace přestavby garáží 
hasičské zbrojnice Jevíčko pro podání 
žádosti na IROP dle podmínek výzvy 
a složení komise pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek dle zápisu,

19/45  Rada schvaluje úhradu zámečnických 
víceprací v rámci akce „Restaurování 
vstupních dveří na objektu bývalé sýp-
ky na ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ 
firmou Jaroslav Doskočil, Na Petynce 
141/110, 169 00 Praha 6, které činí část-
ku 8.900 Kč (není plátce DPH),

20/45  Rada schvaluje prodloužení termínu 
plnění akce restaurování modelu mlý-
na Ludvíka Křivánka z Městského mu-
zea v Jevíčku do 30. 6. 2017,

21/45  Rada schvaluje CN firmy Pavel Továrek, 
Bělá u Jevíčka 37 k výrobě a osazení 
kovových mříží na skruže na místním 

hřbitově za částku 14.000 Kč (není plát-
ce DPH),

22/45  Rada schvaluje smlouvu o právu pro-
vést stavbu mezi Městem Jevíčko  
a HZS Jevíčko, a. s. na realizaci elektric-
ké a kanalizační přípojky přes pozemek 
v majetku města p. č. 5395 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

23/45  Rada schvaluje uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou se zá-
jemcem dle zápisu s nástupem od  
2. 1. 2017 na pozici technický pracovník 
města,

24/45  Rada schvaluje podání žádosti na ne-
investiční dotaci v požární ochraně na 
rok 2017 dle zápisu,

25/45  Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12- 2005889/VB/02 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. 5399/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

26/45  Rada schvaluje záměr bezúplatného 
převodu pozemku p. č. 1751/36 – ostat-
ní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí,

27/45  Rada pověřuje IT zajištěním CN k pro-
vedení sondy podloží u sochy sv. Jana 
Nepomuckého, podání žádosti o poká-
cení olše na ulici Pod Zahradami, břízy 
a borovice na ulici Okružní IV a túje na 
ulici Okružní III v Jevíčku,

28/45  Rada pověřuje IT zajištěním oprav ka-
nalizačních vpustí na ul. M. Mikuláše  
v Jevíčku,

29/45  Rada schvaluje nákup sněhové radlice 
do částky 30.000 Kč vč. DPH,

30/45  Rada schvaluje provedení oprav na 
traktoru města do částky 10.000 Kč vč. 
DPH,

31/45  Rada pověřuje ředitele ZŠ řešením po-
škození fasády dle zápisu.

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

Usnesení ze 46. schůze Rady města Jevíčko konané dne 10. října 2016
1/46  Rada pověřuje IT zajištěním CN na 

zpracování projektové dokumentace 
na vybudování parkoviště na ul. A. K. 
Vitáka a K. Čapka,

2/46  Rada uděluje souhlas s umístěním pří-
pojky vedoucí po pozemcích města dle 
situace v projektu „Výstavba školícího 
střediska společnosti BLAUKOM CZ“  
s podmínkou uvedení místa překopu 
na ulici Luční do původního stavu (tj. 
vč. zaasfaltování). Technické prove-
dení si žadatel odsouhlasí s provo-
zovatelem kanalizace, následně bude 
uzavřena s městem smlouva o věcném 
břemeni,

3/46  Rada schvaluje výměnu a přidělení 
bytu 3 + 1 M. Mikuláše 551 v Jevíčku 
žadatelům dle zápisu,

4/46  Rada schvaluje MŠ Jevíčko reali-
zaci projektu v OP VVV - Výzva č. 
02_16_022 Podpora škol formou pro-
jektů zjednodušeného vykazování 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I. s využitím 
finančních prostředků z rezervního 
fondu MŠ Jevíčko,

5/46  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/46  Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

7/46  Rada schvaluje provedení badatelské-
ho průzkumu na pozemcích města 
4236/8 a 4236/4 v k. ú. Jevíčko-před-
městí Archeologickému ústavu AV ČR, 
Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, 602 00 
Brno za podmínek dle zápisu,

8/46  Rada jmenuje Ing. Lenku Bojanovskou 
jako dalšího člena komise kulturní, ces-
tovního ruchu a regionálního rozvoje,

9/46  Rada schvaluje CN firmy Art reklama, 
Letovice na výrobu 200 ks stolních ka-
lendářů z fotografické soutěže města 
2016 za částku 22.240 Kč vč. DPH,

10/46  Rada schvaluje rozpočet Festivalu mlá-
dežnických dechových orchestrů v Je-
víčku v termínu 13. 11. 2016 v celkové 
výši 39.500 Kč se spoluúčastí ZUŠ Je-
víčko ve výši 15.000 Kč,

11/46  Rada schvaluje výsadbu zeleně na 
pozemcích města Jevíčka na ulici Slu-

nečná p. č. 518/2 a 518/62, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí firmou Petr Dokou-
pil, Borotín 5, 679 37 Borotín za cenu 
49.214 Kč (není plátce DPH) a dohodu 
o výsadbě zeleně v ochranném pásmu 
vodovodního vedení mezi Městem Je-
víčko a firmou VHOS, a. s. a pověřuje 
starostu podpisem dohody,

12/46  Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě OSV/16/20594 o poskytnutí účelo-
vé dotace v dotačním řízení na pod-
poru sociálních služeb poskytovaných  
v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách mezi Městem Je-
víčko a Pardubickým krajem,

13/46  Rada schvaluje dopracování projekto-
vé dokumentace na akci „Snížení ener-
getické náročnosti objektu Mateřské 
školy Jevíčko“ o systém nuceného vět-
rání se zpětným získáváním tepla,

14/46  Rada schvaluje varianty č. 2 výkresu 
dispozičního členění bytů v přízemí 
a 1. patře bytového domu na ul. 
Barvířská 560 v Jevíčku dle návrhu  
Ing. Zezulové,
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15/46  Rada schvaluje vzdání se práva odvo-
lání ve věci schválení manipulačního 
řádu pro vodní nádrž Smolenská z dů-
vodu urychlení řízení,

16/46  Rada schvaluje výrobu a instalaci 6 ks 
dřevěných půlkmenových lavic firmou 
Pavel Berka, Zálesí v částce do 17.000 
Kč vč. DPH, které budou umístěny po-
dél eurocest,

17/46  Rada schvaluje zřízení věcného břeme-
ne služebnosti inženýrských sítí mezi 
Městem Jevíčko a spolumajiteli uvede-
ného pozemku p. č. st. 436 a nově za-
měřeného pozemku p. č. 5198/2, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

18/46  Rada schvaluje přijetí finanční podpo-
ry na podporu hospodaření v lesích  
z rozpočtu Pk ve výši 4.200 Kč a smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a Pk na pod-

poru hospodaření v lesích a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

19/46  Rada schvaluje dodatek smlouvy  
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o prá-
vu provést stavbu 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 věcné-
ho břemene služebnosti a právu pro-
vést stavbu na pozemku p. č. st. 1381  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

20/46  Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA,  
s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blan-
sko na výměnu oken v bytě č. 1 na ul. 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 
39.780 Kč bez DPH s úhradou z finanč-
ních prostředků PBH Jevíčko,

21/46  Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA,  
s. r. o., Rožmitálova 2291/14, Blansko 
na výměnu oken v bytě č. 12 na ul. 
Nerudova 529/A v Jevíčku za částku 
38.905 Kč bez DPH s úhradou z finanč-
ních prostředků PBH Jevíčko,

22/46  Rada schvaluje CN firmy Zabezpečo-
vací systémy, s. r. o., Sazečská 560/8, 
Praha-Malešice na pořízení 2 IP ven-
kovních kamer do částky 40.000 Kč  
vč. DPH s financováním 20.000 Kč ZŠ 
Jevíčko a 20.000 Kč Město Jevíčko.

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

Kalendář města na rok 2017
Od 15. 11. 2016 bude možné si zakoupit v Turistickém informačním centru 
v Jevíčku nové stolní kalendáře na rok 2017 s fotografiemi Jevíčka a okolí. 
Většina použitých fotografií je z letošní fotografické soutěže.

Vedení města

MUDr. Zuzana Šedrlová
DOVOLENÁ 18.–25. 11. 2016.

Akutní stavy ošetří MUDr. Trčková  
a MUDr. Křížová ve svých ordinačních 

hodinách.
Dále neordinuje každý  

1. pátek v měsíci – 4. 11. 2016.  

MUDr. Ivana Křížová  
NEORDINUJE z důvodu  

KONFERENCE 9.–11. 11. 2016  
(sestra v ordinaci přítomna). 

Akutní stavy ošetří MUDr. Šedrlová  
a MUDr. Trčková ve svých ordinačních 

hodinách.

MUDr. Jana Trčková 
neordinuje každý 3. pátek  

v měsíci – 18. 11. 2016.
 

MUDr. Alena Blahová – interna 
DOVOLENÁ 28. 11.–2. 12. 2016.

Dále neordinuje každý  
3. pátek v měsíci  
– 18. 11. 2016.  

MUDr. Jana Melková
DOVOLENÁ 18. 11. 2016.
Zastupuje chirurgická ambulance  

nemocnice Svitavy a chirurgická ambulan-
ce nemocnice Boskovice.

MUDr. Tomáš Jagoš
DOVOLENÁ 

7.–11. 11. 2016 a 18. 11. 2016.
Zastupuje MUDr. Letfusová.

Zpracovala: Minaříková Petra

Přehled akcí Jevíčko LISTOPAD 2016
03. 11. 08:00 Den otevřených dveří, Gymnázium Jevíčko
05. 11. 15:00 Stínadla se bouří, Synagoga
06. 11. 10:00 OP v šachu Jevíčko – Jedovnice, Morava
12. 11. 14:00 Listopadový dýchánek, RC Palouček
13. 11. 10:00 ZS v šachu Jevíčko – Letovice, Morava
13. 11. 14:00 Festival mládežnických dech. orchestrů, Morava
14. 11. 16:00 25. zasedání Zastupitelstva, MěÚ
16. 11. 17:00 Setkání s významným rodákem p. Františkem Líznou,  
     KNPM, Zámeček
17. 11. 18:00 Rodina je základ státu, Kino Astra
23. 11. 19:00 Dívčí válka, Morava
27. 11. 15:00 Dárečková neděle, Zámeček
27. 11. 17:30 Rozsvícení vánočního stromu, Palackého nám.
Zpracovalo TIC Jevíčko,
e-mail: infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
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podíleli, a výrazem toho, že Jevíčko okouzlilo. Poděkování patří také 
vedení města Jevíčka, gymnáziu či základní škole a základní umělecké 
škole za zajištění podmínek pro tvorbu. 

Jiřina Finsterlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

 Podzimní čtenářský klub na Edenu
V pátek 7. 10. 2016 jsme se sešli v 16:30 před penzionem Eden. Ubyto-
vali jsme se a program mohl začít! Celý seminář se odehrával v pod-
zimní náladě s knihou Radka Malého František z kaštanu, Anežka ze 
slunečnic. Rozehřáli jsme se hrou na lišku a začali hledáním veršů. 
Náš program ozvláštnila skvělá večeře, kynuté knedlíky s meruňkami. 
Po vydatné stravě jsme se proměnili ve Františky a Anežky. Utvoře-
né dvojice se pouštěly do dalších  činností společně.  Podzimní večer  
a program jsme zakončili u ohně opékáním špekáčků a posezením 
pod vzrostlým kaštanem.  Před spaním jsme společně zavzpomína-
li na návštěvu Prahy zhlédnutím  filmu Natálky Finsterlové. Poslechli 
jsme si esej Radima Prokše,  který slavnostně pasoval na člena Káčka 
pana Berana.   Druhý den dopoledne jsme se vydali na výpravu do pří-
rody, stavěli cestu z přírodnin a četli v knize další dobrodružství našich 
malých kamarádů. Posledním úkolem bylo dopsat poslední kapitolu 
knihy z vlastního pohledu. Seminář jsme završili vystoupením pro ro-
diče. Celá akce se náramně vyvedla, těšíme se na další. 

Dado Dia, Barbora Staňková a Anežka Humplová
 

  Káčko v Praze
V měsíci září se čtenáři z Káčka Základní školy Jevíčko v doprovodu 
pana Rudolfa Berana (nyní již také člena Káčka) vydali na výlet do Pra-
hy. Naše výprava odstartovala na vlakovém nádraží v Letovicích. Na 
ubytovně v Karlíně jsme se zbavili batožin a vyrazili do Valdštejnské 
zahrady a na prohlídku města. V Židovském muzeu nás vřele přiví-
tal Leo Pavlát a zavzpomínal na návštěvu v Jevíčku. Musím říct, že 
prohlídka Židovského Města pražského byla nevšedním zážitkem  
a zanechala v nás velikou stopu.  Po večeři jsme na ubytovně probrali 
pár „témat“ a plni očekávání jsme šli spát. Druhý den nás totiž čekala 
paní Stárková, redaktorka Českého rozhlasu. Podívali jsme se nejen do 
„rozhlasového muzea“, ale i do nahrávacího studia. Prošli jsme Václav-
ské náměstí, Karlův most, fotili se u zdi Johna Lennona. Po zhlédnutí 
orloje na Staroměstském náměstí nás čekalo poslední setkání, a to 
na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity. Navštívili jsme 
Centrum vizuální historie Malach, který poskytuje badatelům, peda-
gogům, studentům i nejširší veřejnosti místní přístup ke třem digitál-
ním archivům orálně historických rozhovorů. Zaujal nás Archiv Hlasy 
uprchlíků (Refugee Voices), který je sbírkou svědectví o holocaustu 
obsahující 150 filmových interview s židovskými přeživšími a uprchlíky 
před nacismem, kteří začali nový život ve Velké Británii.  Po náročném 
dvoudenním programu jsme se znaveni vydali vlakem do Letovic. De-
finitivně naši expedici ukončil pokřik „Káčko je náš klub, všude se s ním 

TVORBA - TVOŘIVOST - HRA 2016 v Jevíčku
Na přelomu září a října proběhl již 18. ročník celostátní dílny komplex-
ní estetické výchovy Tvorba - Tvořivost - Hra, tentokrát si organizátoři 
(NIPOS  Praha) vybrali k realizaci semináře naše město. V tyto dny se to 
v Jevíčku hemžilo milými lidmi, kteří rádi tvoří, hrají si, baví se, drama-
tizují. Pracovalo se v hudební, 
pohybové, literární či výtvarné 
dílně. Tématem v jednotlivých 
dílnách bylo Jevíčko, seminari-
sté využívali prostory města či 
jeho blízké okolí. Dobrá nálada, 
nadšení a krásné podzimní po-
časí přispělo ke zdárnosti akce. 
Na nedělní přehlídce jednotlivé 
dílny ukázaly, jak se s daným 
tématem popraly. Slzy v očích 
přítomných a bouřlivý potlesk 
byly odměnou všem, kteří se 
na organizaci celostátní dílny 

chlub“. Děkujeme paní učitelce Veselkové, Finsterlové a panu Beranovi 
za super dva dny.

Za Káčko Natálie Finsterlová
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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
Tento snímek jsem pořídil před pěti 
roky v sobotu 10. prosince 2011, kdy 
stanicí Jevíčko projel poslední vlak 
pravidelné osobní dopravy. Jak vy-
plývá z čerstvých zpráv, pětileté zru-
šení železniční osobní přepravy do 
stanice Jevíčko (dříve Jevíčk -Jaromě-
řice) bylo toliko dočasné.

Text a foto: Pavel Kyselák

je nález z objektu 2/2011, který byl interpretován jako jímka. Tato jím-
ka obsahovala velké množství kompletních kuchyňských nádob včetně 
trojnožky. Myslím, že rozhodně stojí za to tento soubor vidět.

Jedná se o nálezy, které jsou uloženy v depozitáři muzea. Bude mož-
né v budoucnosti ukázat je našim spoluobčanům přímo v Jevíčku?

Samozřejmě a já si myslím, že je to dokonce naší povinností. Spolupráce 
s městem je pro naši činnost důležitá, proto rádi do Jevíčka přijedeme  
a exponáty zapůjčíme. Domnívám se, že je správné nálezy z našich prů-
zkumů prezentovat přímo v místě, kde byly objeveny.

Děkuji za rozhovor a našim čtenářům můžeme předběžně přislí-
bit, že se výsledky záchranného archeologického výzkumu v rámci 
revitalizace Palackého náměstí představí v průběhu příštího roku  
i v Jevíčku.

Mgr. Helena Ulčová ve spolupráci s Mgr. Miroslavem Šafářem

13. 10. 2016 jsme s vedoucí 
městského muzea navštívili Re-
gionální muzeum v Litomyšli, 
ve kterém od 10. do 25. října 
proběhla tematická výstava „Ar- tematická výstava „Ar-
cheologie nás baví“. V rámci této 
expozice byly instalovány arche-
ologické nálezy z Litomyšle, Mo-
ravské Třebové, Jevíčka a Měs-
tečka Trnávky převážně z období 
středověku. Mgr. Jana Němcová 
odpověděla při té příležitosti na 
otázky Mgr. Heleny Ulčové.

Vážená paní magistro, mohla byste našim čtenářům povědět něco 
ke koncepci výstavy „Archeologie nás baví“?

Výstava vznikla jako jedna z doprovodných akcí k Mezinárodnímu dni ar-
cheologie, který letos připadá na 15. října. Výstava je zajímavá a význam-
ná tím, že na ní ukazujeme nálezy, které byly objeveny při záchranných 
archeologických výzkumech, tedy při našich běžných dozorech na stav-
bách. Návštěvníkům zde představujeme mimo jiné soubory celých nádob, 
které mnohdy obsahovaly i zuhelnatělé zbytky semínek. Tyto ne zcela 
běžné exponáty můžeme vystavovat právě díky naší záchranné činnosti.

Jedná se tedy o prezentaci, která má zviditelnit vaši práci, běžnému 
člověku nepříliš známou. Zeptám se nyní na Jevíčko, týká se výsta-
va i našeho města?

Ano záchranné průzkumy se týkají celého regionu, tedy i Jevíčka. A prá-
vě z Jevíčka vystavujeme hodnotný soubor nádob a středověkých kachlí. 
V rámci revitalizace Palackého náměstí prováděli v letech 2010 – 2011 
průzkum kolegové z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě pod vedením 
PhDr. Davida Vícha. Protože se však jedná o nálezy na území okresu 
Svitavy, jsou nyní uloženy u nás. Co se týče obsahu, tak nejzajímavějším 

Rozhovor s archeoložkou Mgr. Janou Němcovou na téma archeologických nálezů z Jevíčka

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍM BAZAREM
Ve dnech 19. – 21. 9. 2016 se v prostorách Synagogy v Jevíčku opět konal 
Bazar dětského oblečení a potřeb. Akce byla úspěšná, spokojení byli jak pro-

dávající tak i kupující. Maminkám 
se prodalo zboží za přibližně 40 
tis. Kč. Chceme poděkovat měs-
tu Jevíčku za poskytnutí prostor  
a maminkám, které se podílely 
na organizaci této akce. 

Za kolektiv maminek z Paloučku 
Lucie Nárožná

Fotografie souboru nádob z objektu 2/2011 
(více fotografií na www.jevicko.cz)

Máte již zkontrolovaný spalovací 
zdroj na pevná paliva?

Povinnost zajistit provedení této první kontroly technického 
stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje je 
provozovatel povinen do 31. 12. 2016. Provádět ji musí 
jednou za 2 kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla 
proškolena výrobcem spalovacího zdroje a má od něj udělené 
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně 
způsobilá osoba“). Povinnost je dána zákonem o ochraně 
ovzduší pro provozovatele spalovacího stacionárního zdroje 
na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění, a předkládat se musí na 
vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působností doklad  
o provedení této kontroly, vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován  
a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Seznam 
odborně způsobilých osob k provedení této kontroly, je 

zveřejněn na webových stránkách 
jednotlivých výrobců zdrojů. 
Obecní úřad s rozšířenou působ-
ností může tedy od 1. 1. 2017 
požadovat předložení dokladu  
o provedení této kontroly. Poruše-
ní, resp. nedodržení této povinnosti 
je podle zákona o ochraně ovzduší 
přestupkem, za který může obecní 
úřad obce s rozšířenou působností 
uložit pokutu do výše 20 tis. Kč.

Zdeňka Motlová 
Městský úřad Moravská Třebová

Odbor životního prostředí
Odpadové hospodářství, ochrana ovzduší

Vzpomene si někdo?
11. 8. 1946 byl v Jevíčku uskutečněn motocyklový okruh „Triangl“. Kdo na něm zví-
tězil: 100 cm3 - Chládek z Prostějova, 125 cm3 - Jan Kishling z Jevíčka, 175 cm3 - Mi-
roslav Zecha z Biskupic, 350 cm3 DKW - Veselý z Brna, 500 cm3  Rudge - Otto Henych  
z Brna. Henych po hodnocení na SK u nádraží při jízdě k Jevíčku se v levotoči-
vé zatáčce ve svých 40 letech na stromě zabil. Strom tam dnes není.

- Moravskotřebovský kraj 16. 8. 1946         František Plech
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SÁL KINA ASTRA JEVÍČKO
ČTVRTEK 17. LISTOPADU 2016, 18:00 

-   VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ    -
Pořadatelem akce je Město Jevíčko

Město Jevíčko nabízí 
k prodeji 

STAVEBNÍ POZEMKY 
v lokalitě Vrchlického

• 9 stavebních pozemků o rozloze 612 až 824 m2 
• v blízkosti mateřská a základní škola, klidné prostředí 

s blízkostí přírody
• cena pozemku 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek 

inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

Bližší info na MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko

www.jevicko.cz
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Městská knihovna Jevíčko
Vás srdečně zve na společné prožití

„ Dárečkové “ 
adventní čas zahájíme v 15.00 hodin 27. 11. 2016 

u zámečku zapálením první adventní svíce 
 a vystoupením pěveckého sboru ZŠ Jevíčko.

  V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet průvod andílků 
k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na náměstí.

První adventní neděle

Ježíškova pošta pro děti õ  dárečky pro vaše milé õ Paprsek Velké Opatovice  
a jeho krásné výrobky õ Dům na půl cesty Svitavy õ něco na parádu…        

õ dobrůtky od pana Havlíčka, vyhlášené jitrničky, tlačenka a jiné zabíjačkové 
pochoutky õ koláčky a tradiční vánoční punč vysoké kvality a síly  
õ vánoční hvězdy a dekorace  õ keramická dílna pro děti 

s Keramikou od kocoura õ dárečky pro děti, maminky, tatínky, 
babičky, dědečky, tetičky a strýce…

         Těšíme se na Vás 

Čeká na Vás: 
a jeho krásné výrobky 

õ dobrůtky od pana Havlíčka, vyhlášené jitrničky, tlačenka a jiné zabíjačkové 
pochoutky 
õ vánoční hvězdy a dekorace  

s Keramikou od kocoura 

    Vážení přátelé z technických důvodů (oprava 
parketové podlahy) bude Městská knihovna v Je-

víčku uzavřena od 19. října do 20. listopadu. E – knihy 
si můžete i nadále půjčovat prostřednictvím našeho katalogu. 
Všechny večerní akce knihovny i jazykové kurzy budou probíhat 
beze změny. Pokud vše proběhne podle plánu, knihovna bude ote-
vřena od 21. listopadu v běžné půjčovní době.
Děkujeme za pochopení.

V úterý 22. listopadu v 17.00 hodin v kině v Jevíčku 
vás srdečně zveme na tradiční Listování.

  
Tentokrát to bude

STOP
(spoluúčinkuje Tomáš  
Poláček + prodej knih  
a autogramiáda)
Tomáš Poláček podnikl v létě 
roku 2015 bláznivou výpravu. 
Stopnul 250 aut povětšinou 
nevalné úrovně, aby se dostal 
přes Sibiř, Aljašku, nebezpečnou Střední Ameriku nebo peruánskou 
poušť až do střediska Ushuaia v Ohňové zemi - nejjižnějšího města 
světa. „V mexickém kamionu jsme šňupali bílý prášek, v Jižní Americe 
žvýkali koku, ilegálně jsem překračoval hranice mezi středoameric-
kými státy, to všechno v knize je,“ vysvětluje Poláček, který stopuje 
více než dvacet let, dojel mimo jiné z Prahy na olympiádu do Pekin-
gu. „Páteří knihy je ale tahle cesta přes dva kontinenty,“ říká, „proto-

Městská knihovna v Jevíčku

že ta byla určitě nejdrsnější - v posledních dnech jsem brečel.“ Se 
svou dramatickou knihou se vydává teď na jinou cestu, na turné  
s projektem LiStOVáNí.
Vstupné 50,- Kč
• účinkují: Lukáš Hejlík, Alan Novotný (obojí alt. Gustav Hašek) 
a Tomáš Poláček
• k prodeji kniha za 280 Kč

27. listopadu  

První adventní  
neděle   
– zámeček Jevíčko

Advent zahájíme v 15.00 
hodin, kdy zapálíme první 
adventní svíci, těšit se můžete na sbor Základní školy v Jevíčku, 
Ježíškovu poštu, která se opravdu splní, keramickou dílnu Od Ko-
coura pro vaše děti, dárečky pro vaše milované, dobroty od pana 
Havlíčka, punč hostince na Dvorci, koláčky, skvělé domácí pivo  
a hlavně se těšíme na charitativní stánky Paprsku Velké Opatovice  
a Domu na rozcestí Svitavy, které nám všem umožní, kromě zakou-
pení dárku, vykonat dobrý skutek tím, že podpoříme jejich klienty, 
kteří dárečky vyrábí.
V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet Andělský průvod  
a v 17.30 se rozzáří vánoční strom na náměstí.  U vánočního stro-
mu se můžete těšit na vystoupení Žešťového souboru ZUŠ Jevíčko  
a zahřeje vás horký punč Hasičů Jevíčko.
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2016
  27. listopadu
15.00 DÁREČKOVÁ NEDĚLE, Zámeček 
17.00  ANDĚLSKÝ PRŮVOD OD ZÁMEČKU
17.30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU    
  PALACKÉHO NÁM.
      

  4. prosince
15.00 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL S LOUTKOVÝM  
  DIVADLEM EVY HRUŠKOVÉ 
  HOTEL MORAVA

  11. prosince
15.00 KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ    
  KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

  16. prosince
08.00 VÁNOČNÍ JARMARK  
  PALACKÉHO NÁM.

2̌016201620162̌0162̌0162̌0162̌016Advent 
             v

 Jevícku
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Gymnázium Jevíčko

www.gymjev.cz/lyceum

Listování – v sobotu 24. září v 18.00 
hodin kino Jevíčko

Milé ženy, zveme Vás na 

LISTOPADOVÝ DÝCHÁNEK 

    regenerace a uvolnění

 nabití energie

 meditace a masáže

 sdílení a sebepoznání

         Setkání probíhá každou druhou sobotu v měsíci.  

Je  určeno  všem  ženám,  které  mají  touhu  hledat  a 

naplňovat svůj životní potenciál, který je spojen s ženskou podstatou, ale i božskou částí v 

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

KDY A KDE: V sobotu 12.listopadu 14-18 hod v centru Palouček

CENA: 250Kč jednorázově/220Kč při pravidelné účasti

S SEBOU: pohodlné oblečení, ve kterém se budete cítit žensky a krásně, 

deku a šátek

Svou účast prosím dejte vědět na telefonním čísle 775611617 či na emailové adrese 

martina.kasparkova@seznam.cz

Město	Jevíčko	ve	spolupráci	s Římskokatolickou	farností	Jevíčko

pořádají

SETKÁNÍ S VÝZNAMNÝM RODÁKEM

P. Františkem Líznou 

Středa 16. 11. 2016 

17:00 Mše svatá / kostel Nanebevzetí Panny Marie

1

Intermezzo Návštěva rodného domu / ulice Kostelní č. p. 47

19:00 Šel jsem však vytrvale - beseda s jezuitou a 

básníkem, pastorem lidí v nouzi, vytrvalým poutníkem a 

bývalým disidentem / sál zámečku

2

 3. 11. 2016 Vás zveme na  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

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

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od dodavatele.

komedie Františka Ringo Čecha

ČECHOVO PROZATÍMNĚ OSVOBOZENÉ DIVADLO

PŘEDPRODEJE: 
vstupenky lze zakoupit v síti Ticketportal www.ticketportal.cz;

v restauraci Hotelu Morava v Jevíčku, tel. 461 325 135, 
v Turistickém informačním centru Jevíčko (na náměstí), tel. 461 542 812 

a v Turistickém Informačním Centru v Moravské Třebové, tel. 461 313 502

Město Jevíčko nabízí nově k pronájmu urnové hroby 
v severovýchodní části hřbitova (u márnice, viz foto).  

Více informací na MěÚ Jevíčko, Ing. Zuzana Mlčochová, 
464 620 520
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Skautský rok utekl jako voda, a tak bychom rádi 
opět seznámili čtenáře Jevíčského zpravodaje s pro nás 

programově bohatým létem 2016. Uskutečnili jsme 2 běhy letních 
stanových táborů, jichž se zúčastnilo celkem 54 dětí z Jevíčka a okolí. 
Po nich ještě následovalo několik letních vzdělávacích akcí, na něž jsme 
se letos více zaměřili.

Vše začalo VLČÁCKÝM TÁBOREM v Jimramově - s etapovou hrou 
na téma „COMMANDOS“ = příprava na vylodění v Normandii v roce 
1944. Hned první večer k nám zavítal samotný Winston Churchill, 
který vlčatům a skautům vysvětlil, jak probíhá výběr do elitní jednotky 
Commandos – kluci byli rozděleni do družin ALFA, BETA, GAMA a dostali 
„psí známky“. V následujících dnech program probíhal v rychlém tempu 
= vstupní zdravotní prohlídky a testování fyzické zdatnosti v rámci 
přijímače, výroba zbraní, soutěže o nejlepšího střelce, budování obraných 
stanovišť okolo tábora, úspěšné bránění tábora při nočním přepadu, 
špionážní mise v okolních obcích, bitva o stroj Enigma a rozluštění jeho 
kódu, maskovací workshop, celodenní výprava s cílem zničit německou 
vysílací stanici, dvoudenní výprava s nácvikem bivakování a samozřejmě 
velkolepý den D. Kluci z tábora odjížděli nadšení a všichni se již těší na 
příští léto, kdy se tematicky vydáme více do minulosti a světa fantazie - 
čeká nás etapová hra na motivy knihy „Pán prstenů“.

Bezprostředně na vlčácký tábor navazoval DÍVČÍ TÁBOR v Trhonicích 
věnovaný tématu „HOBIT“. V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit… 
Chystat tábor není úplně legrace, zvlášť když se Vám nahlásí téměř 40 
účastnic. Jediná záchrana je, že v Jevíčku je tak silná základna činovnic 
a vedoucích. Začnete tím, že se čtyřikrát domluvíte na termínu s tím, 
že „teď už ale určitě“ musí všechny přijít, aby se dohodlo téma. Další 
háček… Zvolíme snad historické období, pohádku nebo sáhneme po 
nějakém fantasy? Není to lehká volba, musíme brát na vědomí věk 
účastnic, aby úkoly nebyly až moc jednoduché nebo naopak příliš 
vyčerpávající. Zvolíme téma, rozdáme povinnosti a role, svoláváme dílčí 
porady a sledujeme, jak program roste (většinou s přímou úměru jak se 
blíží termín tábora).

Letos Trhonice ožily přítomností světlušek a skautek téměř na 14 
dní. Spolu s trpasličí Společností Thorina Pavézy se vydaly na cestu 
Středozemí, při které potkaly elfy, skřety, skalní zlobry, pavoukya 
dokonce pomohly získat zpět Horu (původní obydlí trpaslíků) a přemoci 
jednoho draka! Malé hobitky a trpaslice po celé putování provázelo 
nádherné počasí, zábavný program a úžasná atmosféra. Co se týká 
vedení, spoustu věcí jsme důsledně propracovaly a jsem za to velmi 
ráda, protože pro účastnice i pro vedení to byl jeden z nejlepších táborů.

V měsíci srpnu jsme se letos více zaměřili na vzdělávání - naši 
členové vyrazili na několik vzdělávacích akcí:

PRÁZDNINOVÉ AKCE JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2016
1) Rádcovský kurz sv. Jiří (pro vedoucí družin), kterého se od 

nás zúčastnili Matěj Šafář, Šimon Kouřil a Rostislav Němec. A co jim 
kurz dal: sílu vést družinu...; ukázal co v nich je...; inspiraci...; prožití 
toho nejryzejšího přátelství–bratrství...; prožití hustého příběhu...; 
výborné jídlo pro pořádný chlapy...; možnost zkusit si věci, co jinde 
nemohou...; pochopení, co to znamená chovat se jako rytíř...; možnost 
užít si pořádnou akci...; schopnosti předat dál to, co načerpali...

2) Lesní čekatelský kurz (pro začínající činovníky), kterého se od nás 
zúčastnili Tereza Spáčilová, Magdaléna Paroloková, Kristýna Kouřilová, 
Kristýna Živná, Petr Janíček, Pavel Vykydal a Filip Zádrapa. Cílem tohoto 
kurzu je mimo jiné příprava na složení čekatelské zkoušky, „zapálit“ 
frekventanty pro další činnost ve skautském hnutí a naučit je novým 
aktivitám, které mohou být přeneseny do domovských oddílů. Účastníci 
skládají tak zvanou „čekatelskou zkoušku“, která sestává z témat: 
Myšlenkové základy skautingu, Základy pedagogiky a psychologie, 
Základy metodiky skautské výchovy, Bezpečnost při práci s dětmi a 
mládeží, Zásady poskytování první pomoci, Základy organizace a práva 
a Základy hospodaření. 

3) Lesní vůdcovský kurz (pro vůdce oddílů), kterého se od nás 
zúčastnily Anežka Votroubková a Štěpánka Rádková. Cílem tohoto kurzu 
je: formovat skautské vůdkyně a skautské vůdce a dobře je připravit 
na praktické vedení oddílu; pomocí tradičních prostředků skautských 
lesních škol (lesní škola jako vzorový tábor, nabitý a náročný program, 
prastaré skautské rituály apod.) poukázat na tvořivou sílu skautských 
tradic; propojovat moderní a tradiční přístup ke skautingu s důrazem na 
jeho duchovní rozměr; promýšlet úlohu skautingu v dnešní době. Obě 
dívky úspěšně složily „vůdcovskou zkoušku“, která sestávala z témat: Dítě 
v družině, Hospodaření, Komunikace a rétorika, Metodika, Myšlenkové 
základy, Osobnost skautského vůdce, Organizace, Personalistika, Právo, 
Táboření, Bezpečnost, Tělovýchova a Zdravověda. Složením vůdcovské 
zkoušky mj. získaly osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí dětského tábora“.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dětem 6x týdně 
dobrovolně a bezplatně věnují na pravidelných skautských schůzkách 
během školního roku, na skautských výpravách a konečně na skautských 
táborech během léta. Rovněž děkuji Městskému úřadu Jevíčko, 
Pardubickému kraji a všem, kteří podporují skautskou výchovnou 
činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá nabídka aktivit, které 
připravují naše děti na aktivní vstup do života.

S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit na 
síti Facebook: skupina „Skautské oddíly Jevíčko“.

  za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek a Nikola Weiglová
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Společenská rubrika
říjen 2016

Naši jubilanti:

Svojanovský František

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice
18. ročník „Biskupického kaléšku“ je minulostí

Oslavili jsme plnoletost festivalu slivovice „Biskupické kaléšek“, jehož 18. ročník se uskutečnil 
v sobotu 1. října 2016, a současně jsme oslavili jubileum ještě významnější, kterým bylo neuvě-
řitelných 300 let tradice pálení slivovice v naší obci. A aby těchto výjimečných událostí nebylo 
v tento den málo, tak jsme při této příležitosti slavnostně otevřeli další část opraveného tech-
nického zázemí obce, které je budováno v prostorách bývalého panského dvora a současně 
naší obec navštívil předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který spolu s hejtmanem Pardubické-
ho kraje Martinem Netolickým, projektantkou Janou Janíkovou, ředitelem realizační firmy M-
-Silnice Martinem Lukešem, místním farářem otcem Kryštofem, který následně areál požehnal, 
a starostou obce Daliborem Šebkem provedl slavnostní přestřižení pásky. 

Pro návštěvníky byl opět připraven bohatý kulturní program mimo jiné s vystoupením dře-
vorubců STIHL® TIMBERSPORTS®. Vyvrcholením byl koncert skupiny KAMELOT a především 
skupiny RYBIČKY 48. V rámci Kaléšku se také uskutečnil 15. ročník závodu historických veloci-
pedistů.
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 60 vzorků, které byly degustovány porotou a vy-
hodnoceny následovně:
1. místo:   Dvořák Petr, Jevíčko, švestka 53% , 2013,  pálenice Jevíčko
2. místo:   Staněk Luboš, Velké Opatovice, švestka 53%, 2013, pálenice Cetkovice 
3. místo:   Macharáček Milota, Brno, švestka 52%, 2014
4. – 5. místo  Háderová Julie, Velké Opatovice, švestka 53%, 2013, pálenice Cetkovice
          Slouka Daniel, Biskupice, švestka 53%, 2016, pálenice Biskupice

Cenu publika získal vzorek pana Jaroslava Žouželky z Biskupic, švestka 60%, vypálený v roce 
1998 v palírně Biskupice.
Děkujeme za spolupráci pálenici Biskupice Still s.r.o., firmě HAPE, panu Valouchovi, dále děku-
jeme všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům, bez jejichž pomoci by Kaléšek nemohl 
být uskutečněn. Zvláštní poděkování pak patří paní Doleželové a paní Kleinové, které se velice 
úspěšně postaraly o zajištění diváckého koštu přihlášených vzorků slivovice. Dále dětem z míst-
ní mateřské školy, které bezchybně zvládly uvítání pana premiéra, hostů a návštěvníků Kaléšku. 
Tak za rok 7. října 2017 na shledanou při 19. ročníku Kaléšku

Organizační tým Kaléšku
Fotogalerii k akci je možno zhlédnout na www.biskupice.cz.

Přivítání dětmi z MŠ

I děti měly zábavu

I v pálenici byla dobrá náladaCyklistéA budeme stříhat

Děvčata z Červeného
kříže zajišťujícího 
prodej tomboly

Dřevorubci s pilou

Na zdraví

Divácká soutěž

Úspěšní z kaléšku

Vítěz kaléšku 
Petr Dvořák
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KNIHOVNA - AKCE
Knihovna Biskupice Vás srdečně zve na přednáškovou akci, která je sou-
částí projektu Nezapomeňte (se) vrátit. Přednáška na téma "PŘÍBĚHY 
HŘEBEČSKA" - aneb povídání o kraji mezi Svitavami, Mohelnicí a Jevíčkem 
se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 v 18.00 hod v zasedací místnosti 
obecního úřadu. Přednášku bude opět prezentovat Mgr. Adam Wiltsch  
a bude proložena spoustou kvalitních fotografií. Přednáška je určená pro 
širokou veřejnost a těšíme se na Vás.     

 Helena Neuerová, ČČK

Přijede sv. Mikuláš
POZOR, POZOR ! ! !  V pondělí 5. prosince 2016 ve večerních ho-
dinách navštíví Biskupice sv. Mikuláš se svým početným dopro-
vodem - andělem a čerty. Maminky, tatínci, babičky a dědečci, 
máte-li zájem, aby navštívil i Vaše (samozřejmě hodné) děti, nebo 
vnoučky, tak nahlaste jména dětí v místní prodejně. Paní Hon-
zírková má adresu na sv. Mikuláše a ráda mu seznam dětí zašle. 

 Helena Neuerová, ČČK
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Exkurze - Králický Sněžník
 Slunečné a teplé počasí babího léta nás lákalo poznat další kousek naší vlasti. Cílem se pro 
žáky 5. - 9.  třídy stala oblast Králického Sněžníku.
 Jako první byla na programu návštěva pěchotního srubu těžkého opevnění z let 1935 - 38, 
který byl součástí pevnostního systému předválečné Československé republiky K-S 14 „U ci-
helny“ Králíky. Zde jsme se poutavým výkladem průvodce seznámili s výstavbou, vybavením, 
ale také smutným osudem těchto opevnění. Se sluníčkem v zádech jsme dále pokračovali směr 
Dolní Morava, kde se v nadmořské výšce 1 116 m tyčí vyhlídková stavba nesoucí název Stezka 

v oblacích. Pro mnohé byl velký 
zážitek samotná jízda lanovkou, 

pro jiné adrenalinové atrakce 
stezky jako odpočinková síť, tzv. 
„kapka“, tobogán nebo rukáv. 
Po dech beroucím výhledu na 
celý masiv Králického Sněžníku 
s malebným údolím řeky Mo-
ravy, jsme se pomalu vydali na 
cestu domů, kterou jsem si ješ-
tě zpestřili zastávkou v Acrobat 
Parku olympijského vítěze Aleše 
Valenty, kde jsme s údivem sle-
dovali ruskou reprezentaci při 
akrobatických skocích na lyžích.
Program byl nesmírně pestrý, 
počasí vydařené, nejedna duše 
spokojena.

Naši jubilanti v měsíci listopadu:

 Božena Pechová

 František Krejčíř 

 Marie Peřinová 

 Mária Danešová

 Miroslav Drobníček
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Na prosinec připravujeme: 

ADVENTNÍ KONCERT
18. prosince 2016 

v 16:00 hodin
Vstupné bude již tradičně dobrovol-

né, umělecké obsazení upřesníme 
v příštím čísle.

Hanička „Písnička“ 
v Chornicích

V předminulém čísle zpravodaje jsme čte-
nářům slíbili bližší informace o cenách 
lístků a o zahájení prodeje. Vycházeli jsme  
z dříve nabytých zkušeností, že předpro-
dej vstupenek potrvá minimálně 14 dnů  
a bude tedy o čem informovat. Stalo se, 
že náš odhad délky prodeje vstupenek byl 
mylný a všechny vstupenky byly rozebrány 
do několika hodin od jeho zahájení, které 
jsme nejdříve oznámili obecním rozhlasem. 
Nebylo tudíž ve zpravodaji dál o čem infor-
movat. Dnes máme pouze jedinou zprávu 
pro úspěšné držitele lístků, a to že kulturní 
dům bude otevřen již hodinu před vystou-
pením. To proto, abychom předešli frontě 
v šatně, umožnili divákům pohodlné usa-
zení a mimo jiné nabídli všem chutné  
občerstvení. Přijďte včas, těšíme se na vás.

V. PŘEDVÁNOČNÍ  ROCKOVÁNÍ
Kdy: sobota 10. 12. 2015   
Kde: kulturní dům CHORNICE      
Začátek: 20.00 hod.

Vstupné: 90,- Kč       Občerstvení zajištěno.
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Mladí hasiči se opět hlásí
Naši mladí hasiči během prázdnin pokračovali v hasičských soutěžích. 
Na závodech ve Dzbelu, které se konaly 20. srpna, čekaly Plamínky  
a Šmoulíky dva požární útoky a pět konkurenčních družstev. Plamín-
ci po nezdařeném útoku získali 5. místo, Šmoulíkům se naopak vedlo 
výtečně a domů si odvezli 1. místo. Na posledních závodech – Srazu 
osmičkářů, které se  konaly  na domácí půdě  dne 3. září, naše děti ne-
čekala žádná konkurence, ale  zasoutěžily  si  jen mezi  sebou. 
Pro děti jsme za jejich výbornou činnost připravili návštěvu u HZS MO-
RAVSKÁ TŘEBOVÁ, kde jim profesionální hasiči ukázali jejich techni-
ku, celodenní činnost a nácvik požárního poplachu. Poté následovalo 
zhodnocení sezony s  pohoštěním. Tímto děkujeme našim mladým 
hasičům za jejich vynikající výkony a za získání medailí - 1. místo čty-
řikrát, 2. místo třikrát, 3. místo jedenkrát, 5. místo jedenkrát, 6. místo 
jedenkrát.

Muži  u stroje
Dne 20. srpna se konaly závody ve Dzbe-
lu, kde je každoročně připraven „vyřa-
zovák“. Naše muže zklamala technika  
a tak skončili na 4. místě. Poslední závod 
letošní sezony byl Sraz osmičkářů Chorni-
ce. Na soutěž se sjelo celkem 8 družstev 
mužů, 3 družstva veteránů a 3 družstva 
žen. Soutěžilo se na dva požární útoky  
a časy se sčítaly. Naši muži a veteráni 
obsadili 1. místo, každý ve své kategorii 
a ženy skončily na krásném 2. místě. Oce-
nili jsme také naše  dlouholeté hasiče  za  
jejich příkladnou činnost a slavnostně jim 
předal vyznamenání pan Michal Počka, kterého  si  velmi  vážíme za  
jeho  dlouholetou činnost  u hasičů a dlouhodobou spolupráci s naším 
sborem. Celé odpoledne nás svým slovem doprovázeli  pan  Václav 
Opasek a  Michal  Počka, 
kterým velice děkujeme. 
Zároveň děkujeme všem, 
kteří nás reprezentovali  na  
různých  závodech. Sezonu  
2016  považujeme  za  vyda-
řenou.

Za SDH   Chornice  
Pohanková Andrea

Podzimní tvoření v mateřské škole
Společně s učitelkami z 1. stupně ZŠ jsme v naší školce uspořádali 
tvořivé odpoledne pro budou-
cí školáky a jejich rodiče. Děti 
za pomoci maminek předvedly 
svoji zručnost i fantazii při vý-
robě různých tvorů z ptačí říše. 
Papíroví „opeřenci“ se stanou 
výzdobou třídy a dětem bu-
dou připomínat jedno příjemně 
strávené podzimní odpoledne.                                               
  Za MŠ Hana Němcová

Úspěchy  
v přespolním 

běhu
Koncem září se každoročně nej-
kvalitnější běžci školy účastní ob-
lastního kola přespolního běhu 
v Jevíčku. Nejlépe se tu dařilo 
prvnímu Martinovi Elnerovi (8. tř.) 
a druhému Adamovi Machálkovi 
(9. tř.), kteří tak suverénně ovládli 
kategorii starších žáků. Na zákla-
dě svého umístění reprezentovali 
chlapci školu i v okresním kole 
v Poličce. Zde i přes nepříznivé 
deštivé počasí dokázal Martin 
porazit třicet běžců a umístil se 
na prvním místě. Jeho výkon pak 
podtrhnul na krásném sedmém 
místě i Adam.
       Oběma běžcům děkujeme za 
obětavé výkony a skvělou repre-
zentaci naší školy a přejeme jim 
další sportovní úspěchy.

Ve zdravém těle - zdravý duch
V sobotu 8. října 2016 to bylo počtvrté, co jsme si na  chornickém 
fotbalovém hřišti zacvičili, zahráli si různé netradiční hry, zasoutěžili si 
a nakonec společně vypustili draky do oblak. Počasí přálo sportovním 
aktivitám, ale na pouštění draků nám příliš nefoukalo, a tak si někteří 
„zalétali“ po hříšti společně s drakem. 
Ať foukalo, nebo ne, důležité je, že jsme si Den pohybu a Drakiádu 
všichni užili. Děkujeme všem cvičencům i pouštěčům, že přišli a udě-
lali tak něco pro své tělo i ducha a zase po roce provětrali své krásné 
draky. 

Za TJ Sokol Chornice, z.s. Mgr. Blanka Mauerová
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Podzimní zahrádkářská výstava v Jaroměřicích
8. a 9. října 2016 opět ožil Dům zahrádkářů další tradiční 
podzimní výstavou. I když letošní klimatické podmínky nám 
zahrádkářům mnoho radosti neudělaly, sešlo se i tentokrát 
mnoho exponátů, jak od členů zahrádkářského svazu, tak 
 i od dalších nadšených pěstitelů z Jaroměřic a okolí. K vidění 
byly již tradičně různé odrůdy jablek, hrušek, ořechů, dýní, 
ale i hrozno-
vého vína, 
bylinek a 
chilli paprik. 
Zpestřením 
p r o g r a m u 
výstavy se 
stala nová 
fotosoutěž 
„KVETOUCÍ 
T R U H L Í K , 
Z A H R Á D -
KA…“. Přestože se jednalo o první ročník, fotografové dodali 

více jak 25 nápaditých snímků, kterým mohli návštěvníci opět dávat své hlasy. Vítězné foto 
uveřejňujeme. Dovolujeme si tímto poděkovat všem vystavovatelům i návštěvníkům, kteří se 
podíleli na zdařilé akci. Výbor ČSZ Jaroměřice

„Co (ne)víme o Doc. RNDr.Františku Soškovi, CSc“
přiblížil posluchačům přednášky historik Mgr. Michal Schuster ve vý-
stavní síni CŽP v pátek 14. října 2016.                                                                            
„Doc. RNDr. František Soška, CSc. (1906 – 1994) patří právem mezi vý-
znamné rodáky Jaroměřic. Narodil se do rodiny jaroměřického učitele 
a hudebníka Františka Sošky (1880 – 1946). Po absolvování jevíčské 
státní reálky vystudoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fa-
kultě Masarykovy univerzity v Brně. Následně působil jako pedagog 
na několika gymnáziích (v Novém Bydžově, Kutné Hoře, Jaroměři, na 
Lužickosrbském gymnáziu ve Varnsdorfu), na Českém vysokém učení 
technickém v Praze, na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci a Vy-
sokém učení technickém v Praze. Soška je autorem mnoha vědeckých 
prací z oblasti fyziky a autorem a spoluautorem desítky fyzikálních 
skript pro studenty vysokých technických škol. Umělecké sklony jej však dovedly také k poezii 
(autor desítek básní), hudbě (hráč na violu a skladatel) a etnomuzikologii (sběr lidových písní 
na Malé Hané ve spolupráci s Jaroslavem Mackerlem). Ačkoliv většinu života působil v severních 
Čechách, do rodných Jaroměřic se pravidelně vracel a je tam pochován.“
Prof. Soška zanechal množství dokumentů odborného, obecního i hudebního charakteru. Jeho 
odkaz by si zajisté zasloužil archivaci a zviditelnění  spolu s jinými dokumenty o významných 
rodácích a rodech, o nichž se Mgr. Schuster za léta jeho přednáškové poděkováníhodné čin-
nosti zmiňoval. Bude v budoucnu možnost v naší obci zajistit takovýto prostor?!

                                                                                                       Obecní knihovna

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu se významného jubilea 
dožívají:

KNOLLOVÁ ŠTĚPÁNKA
PŘIDAL FRANTIŠEK
SEKANINOVÁ BOŽENA
Všem listopadovým jubilantům přejeme 
hodně zdraví a pohody, nejen v podzimní 
období.

V posledním období 
přibyli do Jaroměřic noví občánci:

JOSEF JURKA
EMA HORÁČKOVÁ
ŠÁRKA SEDLÁKOVÁ
Blahopřejeme rodičům 
i malým novorozeňátkům.

Obec Jaroměřice

Fotbalisté z Jaroměřic na stupních vítězů!
Dne 15. září 2016 se uskutečnil na umělé trávě Gymnázia v Jevíčku turnaj žáků v minikopané. 
Soutěžily 3 týmy – Jaroměřice, Jevíčko a Městečko Trnávka. Za jaroměřickou školu kopali: Daniel 
Nečas, Josef Valenta, Daniel Slouka, Jan Kolář, Jiří Doležel, Robin Matocha, Vojtěch Pudík, Do-
minik Borýsek, Martin Valášek a Štěpán Mackerle. Síly 
soupeřů byly velmi vyrovnané, ale žákům z Jaroměřic 
se podařilo oba týmy protihráčů porazit a zvítězit. Ja-
roměřičtí fotbalisté vložili do zápasů veškerá úsilí, hráli 
s plným nasazením, a to se projevilo i na celkovém vý-
sledku: M.Trnávka : Jaroměřice 0 : 8, Jevíčko : M.Trnávka 
5 : 0, Jaroměřice : Jevíčko 5 : 2. 
Jaroměřičtí hráči zaslouženě postoupili do okresního 
kola, které proběhlo 6. října 2016 ve Svitavách. Tam 
opět prokázali perfektní připravenost a porazili týmy ze 
Svitav, Poličky, Moravské Třebové a Sebranic. Na jaře je 
čeká postup do krajského kola v Ústí nad Orlicí. 
Dne 3. října 2016 proběhla fotbalová utkání Coca-cola cupu na hřišti v Jaroměřicích. Domácí 
hráči se opět nenechali zahanbit, předvedli vynikající sehranost týmu a zvítězili.
Děkujeme všem našim mladým fotbalistům za příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho 
úspěchů v dalších utkáních.   Mgr. Věra Grimmerová

Děkujeme 
všem dárcům podzimní Humanitární sbírky 
pro Diakonii Broumov a  Burzy knih.
Věříme, že Vaše „přebytky“ pomohou potřeb-
ným v tíživé životní situaci.

  SPOZ a  Centrum života a podnikání 
Jaroměřice

ŽIVOT  SE  PSEM
Ve čtvrtek 13. 10. 2016 navštívili naši mateř-
skou školu manželé Hajdovi z Břidličné od 
Rýmařova, kteří přivezli s sebou tři vodní zá-
chranáře - „obrovské“ novofundlandské psy. 
Pro naše děti uspořádali malou přednášku 
„Život se psem“, která byla doplněna i prak-
tickými ukázkami.
Děti se dozvěděly, jak se správně ke psům 
chovat a jak o ně pečovat. Velmi poučné byly 
zásady, které omezují riziko napadení psů. 
Všichni jsme si vyzkoušeli, co dělat při na-
padení psem nebo dokonce co dělat, jsme-li 
v ohrožení života.
Na závěr přednášky si děti mohly se psy vol-
ně pohrát, česat je, nebo je vodit po třídě na 
vodítku.
Všichni tři psi – Anička, Toník i Princezna byli 
velmi vychovaní, měli složené zkoušky z ca-
nisterapie a získali spoustu titulů z výstav psů 
v ČR i v zahraničí. Zdenka Illeová, uč. MŠ
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Týden knihoven a besedy se spisovateli v Jaroměřicích
Každým rokem bývá první říjnový týden v duchu čtenářství a knihovnických aktivit.
„Maraton čtení“, podporovaný Sdružením knihovnických a informačních pracovníků SKIP, umož-
nil návštěvu spisovatelky paní Olgy Černé, která za dětmi z 1.-5. tř ZŠ přijela z jižních Čech.
V pondělí podvečer 3. 10. jsme využily přítomnosti autorky a spolu s knihovnicemi a zájemci 
jsme se setkaly v přátelském duchu ve výstavní síni Centra života a podnikání. Paní Černá nás 
seznámila se svými zkušenostmi při práci s dětmi v knihovně v jihočeském Nadějkově, předsta-
vila nám své knihy, povyprávěla o vzniku ilustrací. Druhý den následovalo setkání s dětmi z 1.-4. 
třídy v učebně ZŠ Jaroměřice. Děti některé z jejích knih už znaly (Kouzelná baterka, Jitka a kytka, 
Klárka a jedenáct babiček), proto se zájmem poslouchaly o vzniku příběhu, které mají ve všech 
případech propracovaný námět s velkou fantazií autorky. 
Další besedy proběhly v následujícím týdnu, a to s paní Klárou Smolíkovou v úterý 11. 10. 2016 
pro 5. a 6. tř.(zábavné knihy, zaměřené na českou historii a významné osobnosti - Jak se staví 
město, Řemesla, Vynálezce Alva, Husův dům, Králík málem králem a řada dalších) a s panem 
Jiřím W. Procházkou, který velmi zaujal žáky 7.-9. tř. (oblíbená literatura pro dospívající čtenáře 
a milovníky dobré sci-fi, fantasy, hororu či detektivek)
Při půjčování knih si na vydařené besedy vždy vzpomeneme, snad se i spisovatelům v našem 
kraji líbilo.  Helena Vykydalová, knihovnice

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2016                              

1. 11.- 5. 12. ve výstavní síni Centra života  
a podnikání (VS) „Rok v babiččině kuchyni 
2017“ Výstava  kreseb Kamily Skopové pro 
stolní kalendář 2017
4. 11., pátek, 17.00 h, VS Jaroměřické 
štrůdlování s Kamilou Skopovou o tradicích, 
vaření, pečení, jejích knihách a kalendáři na rok 
2017. Prosíme hospodyňky, aby přinesly ochutnat 
jejich domácí štrůdl. Možnost zakoupení knih  
a kalendáře
11. 11., pátek, 15.00 h, VS S Didi Bertovou nad 
antistresovými omalovánkami, omalovánky 
připraveny, pokud některé vlastníte, přineste  
s sebou spolu s pastelkami 
11. 11. pátek, 18.00 h, VS Příprava na početí, 
těhotenství a porod- možnosti dnešní doby, 
vyprávění s Mgr. Martinou Kašpárkovou, 
klinickou psycholožkou. Setkání je určeno všem, 
nejen budoucím maminkám.
12. 11. sobota, 13.00 h, VS Vitráž Tiffany-závěs 
do okna, výtvarná dílna s Janou Trantírkovou, 
kurzovné 550,- Kč, s sebou štětec č. 6-8, papír, 
tužku, popř. pájku, ostatní materiál v ceně 
kurzovného, zájem nutné potvrdit v knihovně.
13. 11. neděle, 15.00 h, divadelní pohádka 
Sněhurka a sedm trpaslíků v Kulturním domě 
v Městečku Trnávce, odjezd autobusu 14.15 h 
Jaroměřice, 14.20 h Biskupice, děti vstup zdarma, 
dospělí 80,- Kč, jízdné 20,- Kč, přihlášky do 
9.11.2016 v Obecní knihovně 776 086 380
17. 11., čtvrtek, 14.00 h, obřadní síň zámku, 
knihovna, PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE do 

čtenářského řádu. Slavnostní odpoledne pro 
žáky 2. třídy ZŠ a jejich rodiče 
18. 11. pátek, 15.30 h, VS Adventní tvoření 
s floristkou Šárkou Trubákovou, ukázka, 
inspirace, prodej a možnost zhotovení 
adventních a vánočních dekorací. Materiál bude 
zajištěn, jinak přízdoby dle vlastního vkusu  
s sebou. Vstupné 20,- Kč
19. 11., sobota, 9.00 h, VS Volná dílna 
patchworku pro začátečníky i pokročilé 
20. 11., neděle, 14.00 h, Pohostinství  
U Trojanů BESEDA S DŮCHODCI, setkání 
se zastupiteli obce, se skupinou STOFKA  
a s občerstvením
26. 11., sobota, 9.00-12.00 h, prostory Centra 
života a podnikání (CŽP) ADVENTNÍ TRHY, 
nabídka řemeslného a spotřebního zboží  
a potravinářských výrobků, ochutnávka dobrot 
ze zabíjačky, adventní punč 

PŘIPRAVUJEME:               
Mikulášská družina nabízí možnost objednání 
návštěvy 5. 12. za malými ratolestmi do 
domácností. Případný zájem nahlaste  
v knihovně do 4. 12. 2016
1. 12., čtvrtek, 13.30 h, VS Den Dětské Knihy, 
registrace nových dětských čtenářů zdarma 
Vyhodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“, 
výstavka knih
2. 12., pátek, 18.00 h, VS Čaje o šesté se 
Zlatou Knollovou, přednáška o zajímavostech 
pěstování, vaření a podávání čajů, doplněná 

zážitky a fotodokumentací z cest, ochutnávka  
a prodej pravých sypaných cejlonských čajů 
4. 12., neděle, 9.00 h – 17.30 h, VS Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou pro 
začátečníky i pokročilé
5. 12., pondělí, 15.00 – 17.00 h, OK+VS 
Mikulášské půjčování s čertem a andělem 
s malou nadílkou a DESKOHRANÍM s Petrem 
Frajvaldem. Ukázka společenských her  
s možností koupi nebo objednávky
6. 12., úterý, 9.00 h, VS Svíčkárna, výtvarná 
dílna – ruční výroba svíček, od 9.00-10.00 děti 
z MŠ, 10.00 – 11.00 2.tř, od 13.00 do 15.00 pro 
veřejnost
9. 12., pátek, 18.00 h, VS Vernisáž výstavy 
„VÁNOČNÍ LADĚNÍ S JOSEFEM LADOU“ 
výstava části Ladovy tvorby, zvl. se zimní  
a vánoční tematikou, doplněná betlémy  
a drobným prodejem. Výstava potrvá do 8. 1. 
2017
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:               
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. 
Petrou Hanouskovou, v klubovně 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 v 17.30 hodin
Cvičení SM systém a BODYFORM s Mgr. L. 
Kořenářovou,  středy18.00 a 19.00 hodin
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 

Hrátky s Duhovou kočkou
Celé září a polovinu října zdobily výstav-
ní síň obrázky Lucie Ernestové. Ve středu  
12. října 2016, na samý závěr výstavy si s dět-
mi z družiny nad obrázky povídala paní Mir-
ka Maierová z autorského obchodu Duhová 
kočka, vysvětlovala dětem sdílené myšlenky 
výtvarnice a byla zvědavá, co si o vybraném 
obrázku děti myslí. Děti si mohly zahrát i zá-
bavné hry paní Lucie, které knihovna přijala 
jako velkorysý dar s velkým poděkováním. 
Výstava měla velký úspěch, mnohé obrázky 
budou zdobit nejen domácnosti, ale jejich re-
produkce budou provázet své majitele v den-
ním životě na různorodých výrobcích.

            OK Jaroměřice
fotografie z akcí najdete na

http://www.jaromerice.knihovna.cz

Zájezd na hrad Karlštejn a do Koněpruských jeskyní 17. září 2016
Tento podzimní výlet byl naplánován jako zá-
jezd pro děti s doprovodem. Zájem po únoro-
vé přednášce Jana Valíčka o Karlu IV. byl tak 
velký i ze strany dospělých, že jsme postupně 
plně obsadili autobusy dva. Dopravní firma 
Matocha poskytla na zájezd pro děti slevu, 
které využilo 22 dětí.
Pan Jan Valíček, náš „dvorní“ průvodce se 
zhostil náročného úkolu, zajistit pro stovku 
účastníků hladký průběh zájezdu, na jednič-
ku. V daných jízdních přestávkách přestupo-
val průběžně z prvního do druhého autobusu, 
aby připomněl, zopakoval, ujasnil či osvětlil 
historii a význam osobnosti českého krále  
a římského císaře, seznámil s cílem cesty - 
jednou z nejnavštěvovanějších památek ČR. 
Ne nadarmo je krajina nazývána Českým rá-

jem, výhledy z autobusu, posléze z vyhlídek 
hradu byly obdivuhodné. 
Samotný novogotický hrad působil velmi 
dominantně a jeho rozložitost svědčí o jeho 
nedobytnosti. 
Korunovační klenoty zde již neskrývá, ale 
klenotem zůstane v našich vzpomínkách na 
zářijovou návštěvu.
Koněpruské jeskyně, vzdálené 20 km od 
Karlštejna, byly objeveny až v 50. letech 20. 
století. Řadí se mezi významné jeskyně naší 
republiky. Díky členitému terénu nám ani  
v jeskyni při prohlídce nebyla zima.
Po usednutí do autobusu ke zpáteční cestě se 
spustil déšť, jakoby čekal, až se zavřou dveře 
za stým cestujícím! 
Nejinak tomu bylo i 8. 10. 2016, kdy byl vypra-

ven ještě jeden plně obsazený autobus směr 
Karlštejn.
Po prohlídce hradu a malém občerstvení se 
osádka přemístila do Prahy na dlouho očeká-
vaný muzikál Jeptišky v divadle Na Fidlovačce. 
Bohužel, Jeptišky onemocněly, a tak vedení 
divadla zajistilo náhradní představení - nově 
uvedenou činohru Famílie s Eliškou Balzero-
vou v hlavní roli.
Muzikál nahradila hra, plná moudrých myšle-
nek i humoru. Hosté přijali skutečnost s po-
chopením.
Potvrzujeme, že při snaze spolehlivých do-
pravců, ukázněných cestujících i snaživého 
průvodce na všech zájezdech se dá zvládnout 
vše!

   Poděkování všem z pořádající knihovny 
Jaroměřice
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Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

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

ZLATNICTVÍ ŠUMBEROVÁ
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP) Vám nabízí 
výrobu šperků na zakázku, kvalitní opravy zlatých a stříbrných  

šperků od našeho zlatníka, rozšíření oprav i na vaše oblíbené zdobení  
na kabelkách, peněženkách, páscích, klíčenkách a bižuterii, …

VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm délkový inzerce při standardní šířce sloupce 9,2 cm je 
zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). Sleva 
při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravodaji v intervalu 
5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Koupím byt v Jevíčku. Tel.: 774 193 566. 

Hledám ke koupi rodinný domek 
se zahradou v Jevíčku, nebo v blízkém okolí 

Jevíčka. Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. 
Tel.: 721 332 622.

Hledám rodinný domek, nejlépe se zahrádkou,  
3–4 místnosti, Moravská Třebová, Jevíčko a okolí, 

klidně k rekonstrukci, jsem kutil. Děkuji.
Tel.: 774 765 437.

Fotografování dětí, rodin, zvířat, těhotenská  
a společenská fotografie v exteriéru a ateliéru 

v Jaroměřicích u Jevíčka. 
Tel.: 731 233 166. www.pavlinachovancova.cz 

Středoškolačka nabízí hlídání dětí v Jevíčku. 
Tel.: 727 984 700. 

Máte dluhy a bojíte se o střechu nad hlavou? 
Vyřešíme, poradíme a pomůžeme. S 10 lety  

zkušeností víme jak na to. Více na tel.: 774 765 437.


