
Převratný klid
Řeklo by se klidný rok. Už je prosinec a dolujeme z paměti, co se vlastně stalo. Nic? Vlastně nic? 
Anebo naopak právě hodně. Nechť si to každý dosadí sám. Zkusme alespoň připomenout něco 
málo. Pozor na přejezdech přes vlakovou trať. Jak píšeme na jiném místě, osobní vlaky začnou 
opět jezdit častěji než jen na Mikuláše. Berme to jako další důkaz snahy města zajistit obyvatelům 
Jevíčska dobrou dopravní dostupnost. Je to ostatně zajímavá, ale složitá otázka a brzy se na ni ve 
Zpravodaji podíváme podrobněji. 
I o Římanech v Jevíčku jsme již psali a zveme v tomto čísle na přednášku 15. prosince. Tu si 
nenechte ujít. I to je převrat. Desítky let se muselo říkat, tady vlastně nikdy žádný velký 
archeologický výzkum nebyl a teď. Jedna lokalita vedle druhé. Zástupy archeologů.
Některé věci nám jako převratné nepřijdou, ale mnohá jiná města i větší velikosti je mohou 
závidět. Nové chodníky, upravená veřejná prostranství, dostatek pracovníků pro jejich údržbu. To 
není všude samozřejmé, to má jen ten, kdo pro to něco dělá a řádně se pak stará. 
Ale dosti líčení převratů, blíží se konec roku a ten si vždy přejeme prožít klidně. Tak ať se to 
podaří a nezapomeňte i v roce 2017 číst Jevíčský zpravodaj. Hodně zdraví.

Robert Jordán

 Vánoční přání občanům
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám společně v posledním měsíci roku poděkovali za spolupráci 
v průběhu celého roku 2016, který se rychle blíží ke svému závěru. Celá řada z Vás se podílí 
celoročně na činnostech místních spolků a organizací, které jsou v našem městě velmi aktivní 
a výrazně obohacují městskou kulturu, sport, volný čas dětí, ekologii a další oblasti. Všem 
vedoucím spolků si proto dovolíme připomenout možnost podání grantů na Pardubický kraj, 
o které je možno v průběhu prosince žádat. Současně také upozorňujeme na termín podávání 
žádostí v rámci grantového systému města a to nejpozději do 16. ledna 2017! (více na webových 
stránkách www.jevicko.cz ) 
Poděkování bychom také rádi vyjádřili kolegům zastupitelům a členům všech komisí 
a výborů města, kteří se podílejí na odborném připomínkování a vedení města, to vše 
za spolupráce zaměstnanců Městského úřadu v Jevíčku. Kolegům z městského úřadu 
včetně pracovnic Turistického informačního centra a technických pracovníků patří rovněž 
poděkování za celoroční servis, který nám všem občanům města poskytují.
Vážení spoluobčané,
dovolte nám závěrem popřát Vám všem pohodové a radostné prožití adventu, vánočních 
svátků a závěru roku 2016 v dobré náladě, zdraví a v kruhu Vašich nejmilejších.

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

13. listopadu proběhl již 13. ročník Festivalu 
mládežnických dechových orchestrů  
v Jevíčku.

www.jevicko.cz
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Komunální techniku připravujeme na zimní 
údržbu města.

Členové ČRS Jevíčko provedli po osmi 
letech výlov Smolenské nádrže.
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Naděje a tolerance
Nadešla doba adventu, rádoby čas pokoje, 
rozjímání a příprav na svátky vánoční. 
S rozsvícením vánočního stromu na 
Palackého náměstí však pro mnohé z nás 
nastává i čas k dovyřízení všeho, co jsme 
po celý rok různě odkládali nebo tomu 
uhýbali, přichází doba nevyhnutelných 
inventur, obligátních uzávěrek, výročních 
raportů a  podobně, jakožto i chvíle 
posledního kalupu a ve finále lítých nákupů 
a utrácení klopotně vydělaných a pro tento 
jediný účel uškudlených penízků.
Při všem tomto pachtění nejsme často 
schopni zauvažovat o tom, že adventu 
přísluší i nezištná poohlédnutí stejně 
jako revitalizace nadějí. Tedy aktivace 
dvou naoko protichůdných postulátů, 
které spojuje to, co tu ovšem v průběhu 
roku nejednou absentuje. Mám na 
mysli toleranci. Ten nadevše potřebný 
předpoklad pro chuť do společné práce.
Můžete namítnout, že všecko zlé budiž 
k čemusi dobré. Zajisté. Však on ten 
nedostatek času, všecek shon a totální 
zaneprázdněnost nám nakonec nedopřejí 
ohlédnutí i za věcmi a skutky vesměs 
tak či onak souvisejícími s intolerancí.  
S nesváry a nešvary, které nás po celý rok 
minimálně mrzely. Jenže co? Člověk je 
takto sic nechává za sebou, na okraji své 
lety prošlápnuté cesty, ovšem v novém 
roce na ně znovu potrefí a  tu mu 
nezbude než pouhý postesk, jak jsme ale 
krucinál nepoučitelní. S každou takovouto 
zkušeností pak želbohu schází na úbytě 
i naše naděje. Naděje, ona zásadní 
ingredience vlastní víry ve smysl toho, 
co děláme a za čím se pídíme.
V intencích nadějí a tolerance jsme 
potažmo oslavili všechny podzimní 
svátky. Stál na nich ostatně i nemálo 
vydařený projev starosty města Dušana 
Pávka u sochy T. G. Masaryka při pietním 
aktu ke dni vzniku samostatného 
československého státu 28. října. Naděje 
přeci není víra v jistotu, že „láska a pravda 
nakonec zvítězí,“ ale je to jednoduše víra 
v to, že tyto pro mnohé již profláknuté 
hodnoty mají stále svoje opodstatnění  
a smysl. Ba doufejme, že jsou stejně platné 
jako naše barevná tolerance v radě města, 
jež se jako ta duha klene nad našimi 
přirozeně rozpornými názory a nesoulady, 
ať už ve věcech v oblasti sociálních služeb, 
nad rozsahem vyjednávání o smluvené 
podobě rekonstrukce budovy kina,  
o míře „shovívavosti“ k manýrám některých 
zaměstnanců města a organizací, jimž je 
město zřizovatelem, a v mnohém  
a mnohém dalším, až po jednotlivé spory 
kolem privátních nároků toho či onoho 
kverulanta.
S tolerancí též souvisí porozumění 
- nejednou opomenuté i a priori 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Pavel Machálek        
Alois Foret
Anna Hrdá 
Karel Mikulášek 
Ludmila Kotíková 
Jaroslava Němcová
Karel Jelínek
Naděžda Kavanová
František Sedláček

zatracované. Namnoze i v případě 
odsudku člověka, jehož život až tak úplně 
nezapadá do rámce našich konvencí 
a sociální etikety. Pravda že ten, kdo 
druhému škodí či na druhém parazituje, 
si naše porozumění jistě nezaslouží. 
Nezaměňujme porozumění s hloupostí 
ne-li blbostí. Nicméně co když ten námi 
netolerovaný obejda nikoho nic nestojí 
a v městské zeleni po sobě zanechává 
méně exkrementů než naši s láskou 
venčení miláčci? Nezaslouží si, abychom 
ho minimálně tolerovali? Vždyť možná i 
on má svoji naději, skromnou a prťavou, 
jíž může být srze mráz a slotu klidně cosi 
hlubšího než jen víra ve zdárné přežití 
zimy. Třebas je jeho nadějí bezděčná 
důvěra v naši shovívavost, notabene 
toleranci, s níž se žije vespolek jistě lépe.        
Zkušenost nám praví, že druhému stačí dát 
jen to, co od něj sami vyžadujeme. A když 
už je ten advent, pohlédněme v duchu této 
poučky alespoň sami na sebe. Respektive 
ještě lépe do sebe! Je-li tomu skutečně 
tak, či  jinak. 
Vánoční strom svítí, inu nebuďme skoupí 
ani k tomu světlu, co plane v nás.

Pokorný a smířlivý čas adventní Vám 
z jevíčské radnice vinšuje

Váš radní Rudolf Beran.

Poplatek za svoz  
a likvidaci komunálního 

odpadu na rok 2017
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 25. zasedání 14. 
11. 2016 schválilo navýšení místního poplat-
ku za svoz a likvidaci komunálního odpadu  
o 20 Kč na základní sazbu poplatku 560 Kč 
ročně. Důvodem je loňský deficit v příjmech a 
výdajích odpadového hospodářství -66.534,22 
Kč, což je při aktuálním počtu obyvatel 2.805 
doplatek cca 24 Kč na občana. Důvodem je 
tedy snaha do budoucna snížit tento schodek. 
Stávající sazba 540 Kč byla v platnosti před-
chozí 2 roky. Poplatek je opět splatný jedno-
rázově a to nejpozději do 30. června 2017.
Úleva se poskytuje:

a) poplatníkovi, který v příslušném kalendář-
ním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 
280 Kč (poplatek tedy činí 280 Kč);

b) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. 
Zadní Arnoštov, z důvodu snížené četnosti 
svozu komunálního odpadu ve výši 150,- 
Kč (poplatek tedy činí 410,- Kč),

c) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. 
Zadní Arnoštov, a který zároveň v přísluš-
ném kalendářním roce dovrší 80 a více let 
věku, ve výši 355,- Kč (poplatek tedy činí 
205,- Kč), 

d) poplatníkovi, který vlastní v k. ú. Zadní Ar-
noštov stavbu určenou k individuální re-
kreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých 
není k pobytu hlášena žádná fyzická oso-
ba, z důvodu snížené četnosti svozu ko-

Žádost o pomoc  
s úklidem sněhu

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zabezpečením zimní údrž-
by komunikací a chodníků ve městě v prů-
běhu zimy 2016-2017 Vás chceme požádat  
o součinnost zejména při úklidu chodníků  
u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že od-
klízení sněhu pracovníky města je časově ve-
lice náročné a kapacitní možnosti omezené, 
je každá pomoc ze strany občanů při úklidu 
sněhu velmi vítána. 
Nebuďte tedy prosím lhostejni si uklidit 
před vlastním domem, byť se jedná o maje-
tek města a byť si uvědomujeme, že nedáv-
no schválený zákon ukládá starost o údržbu 
a úklid všech chodníků městům. 
Děkujeme všem, kteří pochopili, že úklid 

při nárazových sně-
hových přívalech je 
obtížně zvládnutel-
ný úkol, a pomáhají 
podle svých sil. Této 
ochoty si velice vá-
žíme.

Bc. Pavel Sedlák
  tajemník 

MěÚ Jevíčko

munálního odpadu, ve výši 150,- Kč (poplatek 
tedy činí 410,- Kč).
Kompletní znění obecně závazné vyhlášky je 
zveřejněno na webových stránkách města. Za-
stupitelstvo současně pověřilo radu města jed-
náním se svozovou společností SUEZ Využití 
zdrojů a. s. ve věci diferenciace četnosti svozu 
komunálního odpadu pro občany. Tzn., že zá-
jemcům by bylo umožněno svážet odpad 1x za 
14 dní a následně by byli zvýhodněni při saz-
bě poplatku. O výsledku jednání Vás budeme 
v předstihu informovat. K této problematice je 
také uveřejněna aktuální anketa na webu měs-
ta, prosím hlasujte.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 26. 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 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: sál Zámečku, U Zámečku 451, 
    Jevíčko 
Doba konání: 19. 12. 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) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
7) Smlouva o úvěru na investiční akce na rok 

2017
8) Rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko na 

rok 2017
9) Rozpočet Města Jevíčko na rok 2017
10) Zpráva kontrolního výboru za období 6.–11. 

2016
11) Cena stočného a vodného na rok 2017
12) Smlouva o smlouvě budoucí kupní na prodej 

p. č. 2269, 2394 v k. ú. Zadní Arnoštov 
13) Velkokapacitní cisternová automobilová stří-

kačka pro JSDH Jevíčko
14) OZV č. 4/2016, k ochraně nočního klidu a re-

gulaci hlučných činností
15) Změna č. 1 územního plánu Jevíčko
16) Korespondence, různé
17) Diskuse
18) Usnesení

V Jevíčku dne 16.11. 2016

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

 

Městská policie v Jevíčku schválena
Vážení spoluobčané,
informuji Vás o schváleném záměru města na zřízení Městské poli-
cie Jevíčko, který odsouhlasilo zastupitelstvo města na svém jednání  
14. 11. 2016.
Co to pro město znamená a jaký bude další postup?  Stěžejním bo-
dem je schválení Obecně závazné vyhlášky města č. 3/2016 o zřízení 
městské policie, kterou se městská policie zřizuje v souladu s ustano-
vením § 1 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 
písmeno h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů. Zastupitelstvo zřídilo městskou policii v Jevíčku 
s účinností od 1. 1. 2017. Neznamená to však, že od toho data bude 
městská policie v Jevíčku pracovat v terénu. V současné době připravu-
jeme vyhlášení výběrového řízení na místa strážníků, kteří by měli být 
v Jevíčku celkem dva, doplněni třetím pracovníkem z řad bezpečnostní 
agentury, který bude strážníkům zajišťovat příslužby, asistenci a bude 
vykrývat potřebnou zastupitelnost v případě čerpání dovolené strážní-
ků nebo jejich nemoci.
Nároky na strážníky městské policie jsou poměrně velké, proto po 
úspěšném výběru uchazečů, budou tito vysláni na tříměsíční zaškole-
ní, získání zbrojního průkazu a splnění dalších potřebných požadavků.  
V tomto mezidobí máme prostor pro přípravu kanceláře a dalších ne-
zbytných prostor pro služebnu městské policie. Tato služebna by měla 
být umístěna v přízemních prostorách MěÚ Jevíčko, které se nabízejí 
jako ideální s potřebou minimální investice. Nutné bude rovněž zajiš-
tění služebního zásahového vozidla pro městkou policii. Termínem pro 

ostrý start Městské policie Jevíčko by tedy mohl být měsíc červenec 
2017. Na komplexní zajištění bezpečnosti v Jevíčku má město v rozpoč-
tu na rok 2017 alokováno 1,2 mil. Kč.
Podotýkám, že ke zřízení městské policie jsme přihlédli také na základě 
vyhlášené ankety na webu města, kde ke dni 15. 11. 2016 hlasovalo 
celkem 426 respondentů, z toho bylo 364 pro zřízení městské policie 
a 62 proti zřízení. I tento výsledek potvrzuje názor zastupitelů na roz-
hodnutí, které, jak pevně věřím, bude do budoucna přínosem pro naše 
město. Hlavním důvodem, který nás vedl k tomuto kroku, je mnohem 
větší vymahatelnost zákona a okamžitý účinek při potírání protiprávní-
ho jednání a chování.
O vyhlášeném výběrovém řízení na strážníky městské policie bude ve-
řejnost informována prostřednictvím webových stránek města (www.

jevicko.cz).
Za přípravu podkladů  
k jednání o městské po-
lici bych rád poděkoval 
zejména tajemníkovi 
MěÚ Jevíčko Bc. Pavlu 
Sedlákovi.

Dušan Pávek, dipl. um., 
starosta města
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Usnesení ze 47. schůze Rady města Jevíčko konané dne 31. října 2016
1/47 Rada odvolává Petru Minaříkovou  

a Mgr. Adama Wiltsche z členství v re-
dakční radě zpravodaje k 31. 10. 2016 
na vlastní žádost, 

2/47 Rada neschvaluje přihlášení osob  
k trvalému pobytu na adresu K. Čapka 
782, Jevíčko dle zápisu na doporučení 
komise bytové a sociální, 

3/47 Rada schvaluje udělení licence na 
provozování zvláštní linkové osob-
ní vnitrostátní dopravy pro dopravce 
ROBOTRIO, Králec 132, Dolní Studénky 
na linku č. 680 998 Moravská Třebová 
– Mohelnice, 

4/47 Rada pověřuje IT zajištěním vyznačení 
parkovacích míst na parkovištích před 
bytovými domy na ul. K. Čapka, které 
provedou pracovníci města v jarních 
měsících 2017,

5/47 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na garáž ve dvorním traktu 
ul. Soudní žadatelce dle zápisu do 31. 
12. 2017,

6/47 Rada uděluje souhlas s vedením no-
vého odběrného místa na ul. Růžová  
v rámci výstavby nového RD,

7/47 Rada uděluje souhlas na akci „Rozší-
ření přístupu na pozemek p. č. 163  
v k. ú. Jevíčko- předměstí“ žadateli za 
podmínky dle zápisu,

 8/47 Rada schvaluje pronájem kanceláře 
v budově MěÚ Jevíčko pro MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s. do 
31. 12. 2016,

9/47 Rada schvaluje CN Redakce KAM po 
Česku, Kubelíkova 30, Praha 3 pro při-
pravovanou knihu MĚSTSKÁ HERALDI-
KA Čech, Moravy a Slezska za částku 
1.450 Kč bez DPH,

10/47 Rada schvaluje prodloužení termí-
nu kolaudace stavby RD na pozemku  
p. č. 13/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí do 
31. 12. 2018 žadatelům za podmínky 
dle zápisu,

11/47 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

12/47 Rada schvaluje nominaci pana Fran-
tiška Plecha, pana Antonína Dostála  
a pana Adolfa Řehoře za město Jevíčko 
do akce s názvem „Osobnosti Pardu-
bického kraje“ pořádané Pardubickým 
krajem,

13/47 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení na akci „Sociální zázemí a WC 
pro lokalitu Panského dvora Jevíčko“, 
obeslání firem a složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek 
dle zápisu, 

14/47 Rada schvaluje variantu „A3“ v rámci 
akce „Sadová úprava parku s pomní-
kem padlých v Jevíčku“,

15/47 Rada ruší bod usnesení RM č. 11/45 ze 
dne 26. 9. 2016, 

16/47 Rada schvaluje zhotovení nové hřbi-
tovní brány u Kostelíčka sv. Bartolo-
měje firmou Pavel Továrek, umělecké 
kovářství, Bělá u Jevíčka 37 za cenu 
58.000 Kč (není plátce DPH),

17/47 Rada schvaluje smlouvu o poskytnutí 
mimořádného členského příspěvku ve 
výši 25.404 Kč dobrovolnému svazku 
obcí Region Moravskotřebovsko a Je-
víčsko, se sídlem nám. T. G. Masaryka 
29, 571 01 Moravská Třebová na reali-
zaci akce „Výsadba zeleně na ul. Slu-
nečná Jevíčko – dodávka a výsadba 14 
kusů stromů“ a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

18/47 Rada schvaluje uhrazení faktur firmě 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, Je-
víčko za asistenci při přípravě plochy 
na zemní kolumbária (urnové hroby) 
a za statické zajištění ústředního kří-
že vč. nového podbetonování základů  
a obložení žulovými kostkami na hřbi-
tově za celkovou částku 23.955 Kč  
vč. DPH,

19/47 Rada schvaluje vzdání se práva odvo-
lání ve věci mimořádné manipulace na 
vodním díle Smolenská nádrž z důvo-
du urychlení řízení,

24/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka Kleina  
a Martina Pávka, 

24/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Ing. Roman 

Müller, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. Pavel 
Vykydal,

b)  program zasedání,
c)  předložené návrhy rekonstrukce kina Ast-

ra společností B. H. projekční a inženýrská 
činnost, Rostislavovo náměstí 2347/5a, 
612 00 Brno ze dne 12. 10. 2016 jako vý-
chozí pro další projekční práce: pohled 
jižní s vikýřem, pohled severní, půdorys 1. 
np, půdorys 2. np, půdorys 3. np pouze 
s přípravou sítí, doplněné řešením hyd-
raulické plošiny pro tělesně postižené ob-
čany,

d)  výsledek výběrového řízení na akci „Zpra-
cování projektové dokumentace na pře-
stavbu garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“, 
kde nejvhodnější nabídku podala firma 
Ing. Petr Kolář, 679 53 Benešov u Boskovic 
23 za nabídkovou cenu ve výši 283.000 Kč 
(není plátce DPH),

e)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Ing. Petr Kolář, 679 53 
Benešov u Boskovic 23 na akci „Zpraco-
vání projektové dokumentace na přestav-
bu garáží hasičské zbrojnice Jevíčko“ za 
nabídkovou cenu 283.000 Kč (není plát-
ce DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

f)  podmínky grantového systému Města Je-
víčko na rok 2017 vč. celkového objemu 
finančních prostředků určených na rozdě-
lení v grantovém systému ve výši 600.000 
Kč (pro dotace typu A, B, C),

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 17. října 2016
g)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 na rok 

2016,
h)  OZV Města Jevíčko č. 1/2016, o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů a nakládání se stavebním 
odpadem na území města Jevíčko s účin-
ností od 1. 1. 2017,

i)  vícepráce ve výši 39.337 Kč vč. DPH prove-
dené na akci „Obnova páteřních hřbitov-
ních cest Jevíčko“, kterou realizovala firma 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 43 
Jevíčko,

24/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu sboru pro občanské záležitosti,
b)  souhlasné stanovisko SDH Jevíčko k vý-

sledné variantě E3 přestavby garáží hasič-
ské zbrojnice Jevíčko,

c)  rekapitulaci akcí obnovy připravovaných v 
Programu regenerace MPR a MPZ na rok 
2017 a informaci o odeslání Anketního 
dotazníku na Ministerstvo kultury ČR, 

d)  informaci starosty o dalším jednání o zří-
zení Městské policie Jevíčko a o uveřejně-
né anketě k této problematice na interne-
tových stránkách města,

e)  informaci starosty o upuštění od dražby 
lesních pozemků, která se měla konat 29. 
9. 2016, a to na základě usnesení Krajské-
ho soudu v Hradci Králové,

f)  informaci starosty o aktuálním vývoji situ-
ace kolem rozvoje firmy REHAU Automo-
tive, s. r. o., závod Jevíčko,

g)  informaci starosty o vyúčtování Jevíčské 
pouti 2016,

h)  zápisy komise pro dopravu, dopravní ob-
služnost a bezpečnost ze dne 14. 9. 2016, 
komise životního prostředí ze dne 19. 9. 
2016, SPOZu ze dne 19. 9. 2016 a komi-

se pro výchovu a vzdělávání, mládeže  
a sportu ze dne 20. 9. 2016,

i)  informaci o plánovaných méněpracích 
v rámci opravy parketové podlahy v pří-
zemních prostorách knihovny v budově 
zámečku prováděné firmou KOBERCE Bo-
skovice, s. r. o., 

j)  informaci starosty o podmínkách pro-
jektu stavebních úprav objektu Barvířská  
č. p. 560 v souvislosti se záměrem vybu-
dování sociálního bydlení s dotační pod-
porou v rámci IROP,

24/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení ZM 23/2 písm. m) ze dne  

12. 9. 2016 – ZM schvaluje výsledek výbě-
rového řízení na akci „Elektronické úřední 
desky Města Jevíčko“, kde nejvhodnější 
nabídku podala firma Regionální pora-
denská agentura, s. r. o., Starobrněnská 
690/20, 602 00 Brno za nabídkovou cenu 
ve výši 199.650 Kč vč. DPH,

b)  bod usnesení ZM 23/2 písm. n) ze dne  
12. 9. 2016 – ZM schvaluje cenovou nabíd-
ku a příkazní smlouvu č. SML-Z-M-16-329 
mezi Městem Jevíčko a firmou Regionál-
ní poradenská agentura, s. r. o., Starobr-
něnská 690/20, 602 00 Brno k realizaci 
akce „Rozšíření a modernizace HW a SW 
– Město Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
199.650 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

25/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města prověřením právních mož-

ností regulace nepřetržité provozní doby 
baru Sangria z důvodu rušení nočního kli-
du v nočních a ranních hodinách. 

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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20/47 Rada schvaluje procesní postup ve 
věci nabytí pozemků v majetku státu 
p. č. 5359/1 a p. č. 5359/2 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí potřebných pro záměr 
PEPSIN Jevíčko do vlastnictví REHAU 
Automotive, s. r. o. a odstoupení od zá-
měru směny těchto pozemků z důvodů 
dle zápisu,

21/47 Rada schvaluje podání žádosti o dota-
ci na MMR na obnovu drobné sakrální 
stavby – křížku na ulici Horní a ceno-
vou nabídku Mgr. Jaroslava Špajse ve 
výši 9.000 Kč bez DPH na administraci 
žádosti,

22/47 Rada schvaluje odstranění pilířku HUP 
před pozemkem p. č. 4235/6 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí s podmínkou, že 
náklady spojené se zaslepením plyno-
vodní přípojky uhradí žadatel ve výši 
po vyčíslení zhotovitelem, neboť jde o 
vynucenou investici,

23/47 Rada schvaluje úhradu víceprací dle zá-
pisu v rámci akce „Restaurování vstup-
ních dveří na objektu bývalé sýpky na 
ul. K. H. Borovského v Jevíčku“ firmou 
Jaroslav Doskočil, Na Petynce 141/110, 
169 00 Praha 6, které činí částku 5.040 
Kč (není plátce DPH),

24/47 Rada schvaluje přijetí dotace ve výši 
18.806 Kč z rozpočtových prostředků 
Pk a smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace z Programu „Podpora činnos-
ti a provozu turistických informačních 
center v Pardubickém kraji“ na činnost 
a provoz turistického informačního 

centra Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 
43 Jevíčko a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

25/47 Rada pověřuje IT zajištěním CN na vý-
robu 2 ks pracovních stolů pro potřeby 
TIC,

26/47 Rada schvaluje přijetí finanční podpory 
na hospodaření v lesích z rozpočtu Pk 
ve výši 70.119 Kč a smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Pk o poskytnutí finanční 
podpory na hospodaření v lesích a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

27/47 Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006466/VB/1A mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemcích p. č. 96/13, p. č. st. 28 a p. 
č. st. 33, vše v k. ú. Jevíčko-město a po-
zemcích p. č. 1752/1, p. č. 1752/3 a p. 
č. st. 125, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí, výši jednorázové náhrady 8.000 Kč  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

28/47 Rada schvaluje jednotkovou cenu ve 
výši 5 Kč bez DPH za každý autobuso-
vý odjezd z Palackého náměstí a pově-
řuje vedoucího organizačního odboru 
jednáním s provozovateli autobusové 
dopravy,

29/47 Rada schvaluje převzetí nově vybudo-
vané opěrné zdi na ul. Okružní IV do 
majetku města,

30/47 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT,  
s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 

Hlinsko na vypracování dokumentace 
ve stupni pro provádění stavby na akci 
„Oprava místní komunikace 6c Zadní 
Arnoštov“ za částku 26.378 Kč vč. DPH,

31/47 Rada schvaluje CN firmy MINAM 
servis, a. s., Olomoucká 277/208, 796 
07 Držovice na zakoupení čelní sněho-
vé radlice na multikáru M26 za částku 
44.529 Kč vč. DPH,

32/47 Rada schvaluje vyhlášení zadávacího 
řízení na akci „Stavební úpravy bytu 
č. 5, M. Mikuláše 551, 3. NP vlevo, Je-
víčko“, obeslání firem a složení komise 
pro otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek dle zápisu,

33/47 Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
21.636 Kč bez DPH firmě Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
za výměnu plynového kotle v bytě č. 
3 na Komenského nám. 167 v Jevíčku  
s úhradou z rozpočtu PBH města Je-
víčka,

34/47 Rada schvaluje přidělení bytu č. 4, vel. 
2 + 1 na ul. Křivánkova 98 v Jevíčku ža-
datelce dle zápisu na doporučení ko-
mise bytové a sociální,

35/47 Rada schvaluje záměr ZŠ Jevíčko k po-
dání žádosti o dotaci z IROPu na re-
konstrukci učebny přírodních věd,

36/47 Rada schvaluje odstranění pilířů plotu 
kolem MŠ Jevíčko pracovníky města  
z bezpečnostních důvodů. 

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

Usnesení ze 48. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. listopadu 2016
1/48 Rada schvaluje zajištění provozních 

záležitostí dle zápisu,
2/48 Rada schvaluje přijetí finanční pod-

pory na rozvoj, podporu a pořízení 
hasičského vybavení JSDH Jevíčko 
ve výši 20.000 Kč a darovací smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a spolkem Sva-
tý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., 
Zubatého 685/1, 614 00 Brno-Sever a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

3/48 Rada schvaluje nákup hasičského vy-
bavení dle zápisu za částku 21.000 Kč 
vč. DPH. Nákup bude hrazen z obdrže-

né dotace od společnosti Lesy ČR, s. p.,
4/48 Rada schvaluje smlouvu o uzavření bu-

doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IV-12-2014768/VB/2 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí ČEZ Distribuce, a. s. Teplická 874/8, 
405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 96/3 a p. č. 
96/14, oba v k. ú. Jevíčko-město, výši 
jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

5/48 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 

Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu plynového kotle v bytě č. 
11 na ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za 
částku 42.960 Kč bez DPH s úhradou z 
rozpočtu PBH města Jevíčka,

6/48 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu plynového kotle v bytě č. 9 
na ul. Komenského nám. 167, Jevíčko 
za částku 21.636 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka.

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

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 19. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Pondělí  19. 12.  
Úterý 20. 12.  standardní pracovní
Středa 21. 12.  doba
Čtvrtek 22. 12.    
Pátek 23. 12.  zavřeno 
Sobota 24. 12.  zavřeno  svátek

Pondělí  26. 12.  zavřeno      svátek
Úterý 27. 12.  8:00–15:00
Středa 28. 12.  8:00–15:00
Čtvrtek    29. 12. 8:00–15:00
Pátek 30. 12.  zavřeno 
Sobota 31. 12. zavřeno

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 19. 12. 2016 – 30. 12. 2016

Pondělí  19. 12.  6:30–11:30 12:00–17:00  
Úterý 20. 12.  6:30–11:30  12:00–14:30 
Středa 21. 12.  6:30–11:30  12:00–17:00  
Čtvrtek 22. 12.  6:30–11:30  12:00–14:30 
Pátek 23. 12.  zavřeno 

Pondělí  26. 12.  zavřeno svátek
Úterý 27. 12.  6:30–11:30 12:00–14:30 
Středa 28. 12.  6:30–11:30 12:00–14:30   
Čtvrtek    29. 12.  6:30–11:30 12:00–14:30 
Pátek 30. 12.  6:30–11:30 

Provoz veřejných WC
ve dnech 19. 12. 2016 – 30. 12. 2016

Pondělí  19. 12.  6:00–17:00 
Úterý 20. 12.  6:00–17:00 
Středa 21. 12.  6:00–17:00 
Čtvrtek 22. 12.  6:00–17:00 
Pátek 23. 12.  8:00–17:00 
Sobota 24. 12.  zavřeno svátek

Pondělí  26. 12. zavřeno svátek
Úterý 27. 12.  6:00–15:00
Středa 28. 12.  6:00–15:00 
Čtvrtek 29. 12.  6:00–15:00  
Pátek 30. 12.  6:00–15:00 
Sobota 31. 12.  zavřeno  17:00–19:00  

Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ BUDE ODBOR VÝSTAVBY A ÚP OD 27.12.2016 DO 30.12.2016 UZAVŘEN.
 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ Bc. Jindřich Beneš  – vedoucí odboru
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MUDr. Jana Trčková
23. 12. a 27. 12. a 28. 12. 2016 

DOVOLENÁ
16. 12. 2016 - 3. pátek 

- neordinuje

MUDr. Alena Blahová – interna 
27.- 30.12. 2016 DOVOLENÁ

Dále neordinuje každý  
3. pátek v měsíci 

MUDr. Jiří Hájek
27.- 30.12. DOVOLENÁ

 zastupuje MUDr. Jana Nádeníčková

MUDr. Nádeníčková
Web. stránka: http://detskylekar-jevicko.cz

23. 12.; 29. 12.; 30. 12 
neordinuje

27. 12.; 28. 12. - 08:00- 10:00

MUDr. Ivana Křížová
  22. 12. a 23. 12. 2016  

DOVOLENÁ 
zastupuje MUDr. Z. Šedrlová,  

MUDr. J. Trčková pouze akutní stavy,  
9. 12. 2016 - každý druhý pátek  

neordinuje

MUDr. Tomáš Jagoš
27. 12. 2016 do 30. 12. 2016 

DOVOLENÁ
Bolestivé stavy budou ošetřeny na LSPP 

dle rozpisu ve vývěsce ZS Jevíčko, Palacké-
ho nám. 20, nebo www.zubnijevicko.cz

MUDr. Zuzana Šedrlová
 29.-30. 12. 2016 DOVOLENÁ

ordinace 28. 12. do 16 hodin!
 zástup pouze akutní stavy dr. Křížová,  

Dr. Trčková.

MUDr. Jana Melková
23. 12. 2016  – 1. 1. 2017  

DOVOLENÁ
Zastupuje chir. amb. Boskovice  

a chir. amb. Svitavy.

2. 12. 2016 oslaví 20 let vzniku 
Centrum laserové medicíny 

MUDr. Melkové Jany.
Všem svým pacientům děkujeme za jejich 

přízeň a přejeme hodně zdraví.  

Obnovení vlakové dopravy 
Vážení spoluobčané,
Pardubický kraj nám potvrdil rozjezd vlakových spojů mezi Chornicemi a Velkými Opatovicemi 
od 11. prosince letošního roku. Níže tedy přikládáme vlakový jízdní řád. 
V tuto chvíli jednáme s Oddělením dopravní obslužnosti Pardubického kraje o možnosti zřízení 
autobusové linky, případně návaznosti již stávajících autobusových linek tak, aby se cestující 
z Jevíčka i Jaroměřic dostali k vlaku i od vlaku autobusem, což považujeme za velmi důležitý krok 
k plnohodnotnému využívání vlakové dopravy v Jevíčku a Jaroměřicích. Vlak bude mít samozřej-
mě i svoji zastávku v Biskupicích a návaznost na vlakové spoje ve Velkých Opatovicích ve směru 
na Skalici nad Svitavou a naopak v Chornicích ve směru na Českou Třebovou a Dzbel.
Jsme velmi rádi, že se po pěti letech, kdy v roce 2011 projel mezi Chornicemi a Velkými Opatovi-
cemi poslední osobní vlak, opět vlaková doprava rozjede.

Vedení Města Jevíčka

Informace SUEZ Využití zdrojů a. s. o svozu komunálního odpadu pro 
Jevíčko a Odborný léčebný ústav 

Svoz komunálního odpadu se uskuteční v běžném termínu, a to v pondělí 26. 12. 2016  
(2. svátek vánoční). Nezapomeňte prosím v uvedený den přistavit svozové nádoby, 

děkujeme. Petr Lorenc, SUEZ Využití zdrojů a. s.



www.jevicko.cz

                           Prosinec  2016    / 7Měsíčník města Jevíčka

Jevíčský adventní kalendář
Jako již tradičně připravilo i letos Turistické infor-
mační centrum předvánoční soutěž. Účastnit se mo-
hou všichni, kdo se těší na advent, na náš Betlém  
a chtějí si čekání na vánoce zpestřit. O vítězi roz-
hodne losování a také úspěšnost v plnění adventní-
ho kalendáře. Soutěžit mohou jednotlivci i kolektivy. 
Odměněni budou tři z vás. V Betlému na náměstí 
se letos budou figurky objevovat postupně od 27. 11. 
2016 do 15. 12. 2016 vždy po deváté hodině ranní 
přibyde jedna postavička, nebo dekorace. Ten, kdo 
zapíše správně každý den, která to byla, může svůj 
vyplněný adventní kalendář odevzdat 15. 12. 2016  
do 15 -ti hodin v Turistickém a informačním centru. 
Tam si také můžete vyzvednout předtištěné formuláře. 
 V jakém pořadí se bude Betlém rozrůstat, je tajné. 
První adventní neděli bude nad Betlémem kometa, 
uvnitř hvězdy a první z hádaných postaviček. Po-
stupně se v jiném pořadí objeví tyto figurky: Ježíšek  
v jesličkách, Panna Marie, Svatý Josef, král mouřenín, 
král s truhličkou, král se žezlem, pasáček, slon, krav-
ka, oslík, dvě ovce, beran, dva ovčáčtí psi, kůň, andí-
lek, velbloud, prasátko, holubička a sáně. O tom, jaký 
je každodenní přírůstek, se můžete radit. Domluvte 
se s kamarády, nebo jinou třídou a hlídejte společ-
ně! Pokud budou všechny kolonky vyplněné správně, 
postupuje do slosování. Losování proběhne veřejně  
16. 12. v rámci programu Vánočních trhů na náměstí 
v 15 hodin. Vylosovaní budou odměněni cenami, kte-
ré daruje město Jevíčko a tvůrci Betléma z výtvarného 
oboru Zuš Jevíčko.

Přejeme Vám hodně štěstí!  
                Kolektiv TIC a V. O. ZUŠ Jevíčko

JEVÍČSKÝ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Do políček s datumy napište, která gurka přibyla  v tento den do  Betlému

27. 11.         28. 11.        29. 11.           30. 11.           1. 12.

2. 12.           3. 12.           4. 12.            5. 12.            6. 12.

7. 12.             8. 12.           9. 12.           10. 12.         11. 12.  

12.12.           13. 12.         14. 12           15. 12.        
%

ADVENTNÍ KALENDÁŘ VYPLNIL:
Jméno a příjmení, kolektiv učitele, učitelky:

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

Věk, nebo třída:...................................................................

Škola, školka:......................................................................

Adresa nebo kontaktní údaje (telefon, e-milová adresa):

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

Formulář k vyplnění. Vytištěný formulář si také můžete 
vyzvednout v Turistickém a informačním centru Jevíčko.

Dobročinné projekty z Litomyšlska mohou letos již počtvrté 
bojovat o čtvrt milionu korun

Sportovní sdružení, kulturní spolky, ochránci přírody nebo lidé v nouzi – ti všichni se letos 
již počtvrté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 
250 tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Svitavy, kde sídlí jeden z výrobních závodů 
vyhlašovatele projektu, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Ústí nad 
Orlicí. Doposud společnost podpořila už na 24 regionálních projektů ze sociální oblasti, 
ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím 
webových stránek společnosti, a to od 20. října 2016 do 20. ledna příštího roku.

Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak jednotlivci, tak i spolky a občanská sdružení 
pečující o hendikepované nebo sociálně znevýhodněné osoby, a to například na nákup zdra-
votních pomůcek, zajištění léčby, či vybavení sociálních domů. O finanční podporu lze žádat 
také na poli kultury, kde je možné získat příspěvek např. na konkrétní divadelní představení 
nebo kulturní akce pro děti a mládež či seniory. V oblasti sportu se o grant mohou uchá-
zet dětská nebo juniorská sdružení působící ve všech výkonnostních třídách, a to na nákup 
dresů a sportovního vybavení nebo také účast ve sportovních soutěžích. V rámci ekologie pak 
příspěvek může být poskytován třeba na výsadbu zeleně, ochranu zraněných zvířat, čištění řek 
nebo zarybnění.
V minulých letech směřovala finanční podpora na Litomyšlsku 
například na výstavbu azylového domu pro matky s dětmi nebo nákup 
rehabilitačních a jezdeckých pomůcek pro Hiporehabilitaci Baneta, která 
pomáhá dětem s mozkovou obrnou, autismem či Downovým syndromem 
pomocí rehabilitace jízdou na koni. Každý rok grant pomáhá i rodině Petry 
Hánělové, která díky němu může zajistit asistenta pedagoga pro svého 
syna Tomáška, jenž trpí poruchou autistického spektra. V neposlední řadě 
podpořil litomyšlský závod i ekologický projekt rekonstrukce zimoviště 
pro zraněná zvířata v Záchranné stanici zvířat Zelené Vendolí. „Největší 
zájem jsme v minulosti zaznamenali u projektů ze sociální oblasti a sportu. 
Naopak nejméně přihlášených bylo z oblasti ekologie. Věříme, že tento 
ročník bude co do zaměření žádostí ještě pestřejší, a těšíme se, že budeme 
moci podpořit další smysluplné projekty v našem regionu,“ říká Miloš 
Pavliš, generální ředitel společnosti.

Vítězové Adfors Grantu 2017 budou vybráni grantovou komisí na základě 
předchozího hlasování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů a nezis-Kromě občanů a nezis-
kových organizací z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí se o grant každoročně 
mohou ucházet také žadatelé z Moravského Krumlova a ze Znojemska, 
kde má společnost druhý výrobní závod. Pro přihlášení se do projektu sta-Pro přihlášení se do projektu sta-
čí vyplnit žádost a čestné prohlášení, které naleznete na webových strán-
kách společnosti, kde také najdete veškeré další informace o projektu.

O společnosti ADFORS
Saint-Gobain ADFORS CZ (dříve Saint-Gobain Vertex) je předním 
výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých 
výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární 
výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS CZ nabízí 
široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako jsou 
sklovláknité mřížky (perlinky) ADFORS Vertex®, pásky FibaTape® určené 
na spoje sádrokartonových desek, sklovláknité tapety Novelio® a výztuže 
do asfaltových vrstev GLASGRID®. ADFORS CZ zaměstnává více než 1600 
pracovníků. Roční obrat v roce 2015 dosáhl 6,86 miliard Kč. 
Více informací naleznete na www.adfors.cz.
Kontaktní osoba:
Markéta Moravcová – oddělení komunikace
SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. 
E-mail: Marketa.Moravcova@saint-gobain.com
Tel.: +420 461 651 187

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích
Vážení občané, nastal čas zimního období a Vaše letní chaty opět zůstanou bez Vašich čas-
tějších návštěv. To je však čas příznivý pro „lapky“. Prosím věnujte v tomto období pozornost 
svým zahrádkám a chatám, a to v každé zahrádkářské a chatové kolonii, neboť opuštěné  
a nekontrolované objekty jsou vhodným terčem pro tyto osoby. Násilím vniknou do těchto 
objektů a majitel, který pravidelně nekontroluje svůj majetek, nemůže poté poskytnout in-
formace Policii ČR, které by se měla tato událost v každém případě nahlásit. Pachatelé často 
zcizují věci, které lze odevzdat ve sběrnách surovin. Tam se také tyto věci dají dohledat. Proto 
si svůj majetek zkontrolujte a neponechávejte ho bez dozoru. 
Kontrolu ze strany majitelů chat ve všech chatových oblastech se snaží město nahrazovat 
nepravidelnými kontrolami pracovníky bezpečnostní agentury ARAGON Security, s. r. o., kte-
rá pro město vykonává pořádkovou službu a mimo jiné povinnosti, jak již bylo zmíněno, 
nepravidelně kontroluje chatové a zahrádkářské kolonie a na objektech zanechávají lístečky  
o provedené kontrole.

 Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Bramboriáda v MŠ
V úterý 25. 10. jsme se sešli 
s dětmi a jejich rodiči na první 
tvořivé dílně v tomto školním 
roce.
Po přivítání zpěvem podzim-
ních písniček na schodech v MŠ 
mohla „Bramboriáda“ začít.
Děti si na traktorech vyjely vy-
brat brambory na pole a pak 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Závody Velké Opatovice
V pátek 11. 11. 2016 se ve Velkých Opatovicích uskutečnilo pro žáky zá-
kladních škol oblastní kolo ve sportovním lezení na obtížnost. Lezecká 
stěna je otevřena pro školáky a veřejnost třetím rokem, a zdejší závody 
se tak už staly tradicí.
Letošní závod navštívilo pět základních škol z blízkého okolí ( Jevíčko, 
Velké Opatovice, Moravská Třebová, Úsobrno a Boskovice) a společně 
závodilo 47 žáků - od první po devátou třídu. Žáci byli rozděleni do 
kategorií podle věku a na chlapce a dívky. Závodilo se celé dopoledne, 
a podle mého názoru, si to všichni užili - závodníci si vzájemně fandili,
tleskali, povzbuzovali se…
Naši základní školu reprezentovalo celkem 16 lezců - od první až po de-
vátou třídu. A jak dopadli? Slovy dětí: “hustý”. Kategorii 1. - 2. tříd jsme 
kompletně obsadili - jmenovitě: Jakub Smékal, Matyáš Alexa, Jeremiáš 
Plhoň. V kategorii 3. - 5. tříd stáli na bedně tito: Jan Smékal, Ondřej 
Alexa, Nela Dostálová. Kategorie 6. - 7. tříd patřila Marku Ševčíkovi a 
Ondřeji Ambrozovi a v kategorii 8. a 9. tříd patřila bedna Anně Ševčíko-
vé, Vilému Semanovi a Martinu Bažantovi.
Těm nejlepším, kteří postupují dále do okresního kola v Poličce přeji 
hodně sil v závodě.
Dík patří nejen lezcům, kteří dali do bojů všechno, ale i nadšencům, 
kteří připravovali stěnu, stavěli závodní cesty, závodníky jistili a fotili a v 

neposlední řadě i sponzorům, kteří zajistili ceny (jmenovitě pan Urban, 
pan Uhlíř, paní Kaderková, slečna Kolisková, Michal Fechtner, časopis 
Montana, firma Chimpanzee, organizace SRPŠ a firma Singing Rock).

Mgr. Jana Ševčíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

hurá do třídy ke Koťátkům, kde si z nich a z dalších přírodnin mohly 
udělat krásné výrobky. 
Ve třídě u Kosáčků na děti čekala práce na interaktivní tabuli, tiskátka 
z brambor a vytváření obrázků z kaštanů a dalších materiálů.
Atmosféra byla příjemná a tvoření si užily jak děti, tak i rodiče.
Těšíme se na další setkání, tentokrát u poznávání vánočních tradic  
a rozsvěcení vánočního stromu.

                                              Za kolektiv učitelek MŠ Dita Mlčochová

Poděkování
V sobotu 22. října proběhl v jevíčském kině charitativní koncert pro troj-
čata Koláčkovy z Újezdu u Brna. Koncert se nesl v příjemném duchu 
za přítomnosti kluků Koláčkových a jejich rodiny. Výtěžek koncertu činí 

Angliáda 
Ve středu 19. října 2015 uspořádal kabinet anglického jazyka 

Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University 
Press Olomouc třetí ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem 
Angliáda 2016. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol regionu Malá 
Haná. I letos projevili žáci velký zájem – do soutěže se zapojil rekordní počet 141 
žáků z celkem 17 škol. Účastníci absolvovali test anglického jazyka na úrovni A2 
skládající se ze dvou částí – poslechu s porozuměním a četby s porozuměním. Po 
vyhodnocení testu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci odměněni hodnotnými ce-
nami od partnerů soutěže, každý účastník si také ale odnesl drobnou pozornost 
a velice cenné zkušenosti. Vítězem se stala Sára Eva Něničková  ze ZŠ Kunštát, 
před Janem Souralem ze ZŠ Jaroměřice, a Matějem Toulem ze ZŠ Velké Opatovi-
ce. Mezi základními školami zvítězili žáci ZŠ Velké Opatovice pod vedením paní 
učitelky Petry Koudelkové.

Mgr. Josef Huf

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Sára Něničková, ZŠ Kunštát  
 

Mgr. Petra Koudelková, 
ZŠ Velké Opatovice

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

krásných 17 216 Kč. Všem, kdo přispěli a pomohli dobré věci patří velké 
poděkování  a  věřím, že tato částka pomůže mamince Aleně Kosmáko-
vé s péčí o postižené kluky.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada
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Spalovač mrtvol
Žáci 3. ročníků se vypravili do Divadla Polárka v Brně na velice netradiční 
hororové představení. Ti z vás, kteří již někdy četli knihu Spalovač mrt-
vol od Ladislava Fukse nebo viděli stejnojmenný film od režiséra Juraje 
Herze, moc dobře tuší, že zpracovat téma o vlivu ideologie a moci na 
charakter člověka do divadelního představení, které má zaujmout „ne-
vděčné studenty”, nebude žádná procházka růžovým sadem.
K mému překvapení se práce účinkujících i celého kolektivu velice vy-
dařila. Příběh dokázal vtáhnout do děje takovým způsobem, že jsme 
celé dění prožívali spolu s herci, kteří předvedli naprosto excelentní vý-
kon. Celé představení se odehrávalo na nápadité otáčivé konstrukci, 
která nabízela řadu změn prostředí (lékařská ordinace, ale i krematori-
um).  Mnozí z herců dokonce museli během divadelní produkce vystří-
dat několik rolí (tudíž i kostýmů) za velice krátký čas, což já jako člověk, 
kterému ráno trvá vypravení do školy minimálně hodinu, neskonale ob-
divuji. Atmosféru výborně dokreslovala živá hudba orchestru a slečna 
hrající na piano.
Nerada bych prozrazovala celý děj a výjimečnosti představení, proto 
vám jen vřele doporučím divadlo navštívit a udělat si o neobvyklém 
hororovém groteskním zpracování vlastní obrázek.

Sára Pětvalská

Úspěch žáků gymnázia ve stolním tenise
Dne 20. 10. 2016 se družstvo chlapců naší školy ve složení Michal Va-
šíček, Dušan Kejzlar, Dominik Macének a Dominik Chlup zúčastnilo 

obvodního kola ve stolním tenisu 
družstev v hale oddílu stolního 
tenisu v Moravské Třebové. Naše 
družstvo přesvědčivě zvítězilo  
a postoupilo po výborných vý-
konech do okresního kola v Li-
tomyšli. Děkujeme soutěžícím za 
skvělou reprezentaci našeho gym-
názia a přejeme jim hodně úspěchů  
v okresním kole.

Mgr. Jiří Linhart

Exkurze do přečerpávací vodní elektrárny 
Dlouhé Stráně

Dne 13. 10. 2016 se žáci tříd 2. A a 2. B zúčastnili tématické exkurze do 
přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Toto unikátní vodní dílo 
bylo dáno do provozu v roce 1996 a svým výkonem se řadí na přední 
místo nejen v Evropě, ale i na celém světě. V podstatě celý objekt elek-
trárny je skryt v podzemí, takže nijak nenarušuje zdejší chráněnou kra-
jinnou oblast. V informačním centru žáci zhlédli film o historii budování 
objektu a o systému fungování tohoto typu elektrárny. Dále v podzemí 
navštívili halu strojovny se dvěma generátory. Na povrchu byl žákům 
umožněn vstup pouze k  tělesu spodní nádrže, protože silnice k horní 
nádrži nebyla v důsledku nepříznivých podmínek sjízdná. Tento netra-
diční, ekologický způsob získávání elektrické energie z. tzv. obnovitel-
ných zdrojů má v budoucnosti obrovský potenciál a umožní radikálně 
snížit provoz v klasických tepelných (uhelných) elektrárnách.

 Mgr. Jiří Linhart

Volby nanečisto
Projektu Studentské volby 2016 do 
krajských zastupitelstev se ve dnech 20. 
a 21. září 2016 zúčastnilo 254 středních 
škol různých vzdělávacích oborů. Stu-
denti starší patnácti let volili politické 
strany, hnutí a koalice, které kandidují 
v reálných krajských volbách, takže si mohli vyzkoušet, jaké to je být 
v roli opravdového voliče.
Naše gymnázium se do voleb zapojilo také; dobrovolníci ze třetích 
ročníků společenskovědního semináře neměli na starost pouze hladký 
průběh akce, ale i přípravu volební místnosti a následné sčítání lístků  
a odeslání výsledků. Volební místnost byla otevřena vždy každou pře-
stávku v aule gymnázia, kde čekala připravená volební komise, ochotná 
pomoci každému ze studentů, který si nevěděl rady. Našich student-
ských voleb se celkově zúčastnilo 76 studentů gymnázia a 12 studentů 
lycea. Největšího úspěchu dosáhlo hnutí Svoboda a přímá demokracie 
– Tomio Okamura, které získalo 22 hlasů.
Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 31 867 platných hlaso-
vacích lístků. Na prvních příčkách se ve většině regionů umístila Česká 
pirátská strana, hned v závěsu za ní TOP 09. Konkrétně v Pardubickém 
kraji zvítězilo hnutí ANO 2011, a to o čtyři hlasy nad Svobodou a přímou 
demokracií.
Z našeho pohledu jako studentů to byl projekt velice vydařený – dostali 
jsme možnost vyzkoušet si volby nanečisto a zároveň se dozvědět něco 
nového o fungování politiky v našem státě, což se nám do budoucna 
bude určitě hodit.

Michaela Holková, Sára Pětvalská  3.A

 

Svatomartinská slavnost není jen o huse
V pondělí 14. listopadu oslavili studenti kombinovaného lycea v Jevíč-
ku svátek sv. Martina - ten se podle pověsti rozdělil o svůj plášť se 
žebrákem. Proto si svatomartinské období spojujeme s milosrdenstvím, 
vzájemnou láskou k člověku a rozdělením se s trpícím. Studenti jevíčské-

ho lycea prožili tuto slavnost 
s dětmi z lesní školky, kterým 
předali vlastnoručně vyrobe-
né hračky, a se seniory z Do-
mova na Kalvárii v Jaroměři-
cích, kterým zahráli divadlo. 
Srdečná radost dětí i seniorů 
jistě přinese studentům mno-
ho světla a energie do nad-
cházejícího období.

RNDr. Lukáš Műller, Ph.D.

Za zvířaty do Lešné…
Snad každý z nás v dětství navštívil zoologickou zahradu - pro rodiče 
toto místo představuje vděčný cíl výletů, který jejich ratolesti bezpochy-
by potěší a ukojí jejich stále hladové oči. O nic méně zajímavá a poutavá 
je však výprava do ZOO ve starším věku. A přesně takovýmto „come-
backem“ si prošly 3. ročníky 2. listopadu. Z iniciativy pana prof. Wiltsche 
se obě třídy vypravily do ZOO Lešná, která se honosí přídomkem nej-
navštěvovanější turistické místo na Moravě. A vskutku si toto označení 
plným právem zaslouží. Navzdory nepříliš teplému počasí mohli stu-
denti zahlédnout lvy, slony, tygry, žirafy, zebry, hrochy, medvědy, různé 
druhy ptáků; vyzkoušeli si krmení rejnoků, podívali se na přípravu vody 
pro tato citlivá zvířata… Zkrátka, i v zimním období skýtá zahrada plnou 
náruč zážitků a neočekávaných překvapení. Tak proč se tam nepodívat 
na vlastní pěst…?

Zdeňka Mauerová, 3. B
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Co je nového v Cantilu? 
Za posledních několik měsíců pěvecký sbor Cantilo prošel řadou změn. 
Ubylo zpěváků a zůstalo tzv. zdravé jádro, které chce zpívat a dále se 
rozvíjet. Od září je významnou posilou v tenoru nový člen Tomáš Svobo-
da. V současné době působí  ve sboru 22 aktivních členů a samozřejmě 
sbormistr Mgr. Luděk Klimeš. 
Ve sboru se stále něco děje, ať už se jedná o koncerty, vystoupení nebo 
zájezdy. Nejvýznamnější akcí za poslední půlrok byl bezesporu 6. roč-
ník sborové přehlídky „Okolo Jevíčka“, kterou Cantilo organizuje vždy 
začátkem dubna, a na které letos vystoupili jako hosté studenti DAMU 
Brno s profesorkou Dadou Klementovou, Domino Tábor a Schola Je-
víčko. 
10 členů Cantila se spolu s dalšími zpěváky z Jevíčka a posilou z Rych-

nova nad Kněžnou 
zapojilo do nácviku 
společného koncertu 
s vynikající cimbalist-
kou Zuzanou Lap-
číkovou – vystoupili 
začátkem června na 
multižánrové akci Je-
víčkovění. 
Někteří členové sbo-
ru se začátkem čer-
vence každoročně 
zúčastňují čtyřdenní 
Letní sborové dílny  

v Lomnici u Tišnova, kde je možné zapojit se do práce v různých atelié-
rech, např. gospelu, klasiky, mezižánrového či sólového zpěvu… 
V srpnu Cantilo zazpívalo na vernisáži v synagoze v rámci jevíčské pouti. 
Zpěváci se setkávají i ve svém volném čase a slaví například společ-
ně narozeniny – letos v červnu to byl vydařený „letecký den“ na letišti  
v Lazech. 
Další sborovou sezónu Cantilo zahájilo pobytem v chorvatském Stari 
Gradu na ostrově Hvar, kam zavítalo na pozvání letovické ZUŠ. Během 
druhého zářijového týdne se zpěváci nejen rekreovali, ale také pilně vy-
stupovali s pečlivě vybraným repertoárem před početným chorvatským 
publikem. 
8. 10. 2016 sbor přijal pozvání od moravskotřebovské Fermáty a vystou-
pil na společném koncertu ku příležitosti 20. výročí založení Fermáty, 
u jejíhož zrodu stál sbormistr Cantila Mgr. Luděk Klimeš. Koncem října 
proběhlo sborové soustředění, kde se pilně nacvičoval nový vánoční re-
pertoár. Premiéra těchto písní se odehrála o prvním adventním víkendu 
v novém kulturním domě v Šubířově.

A kde ještě můžete Cantilo uslyšet? Zveme všechny naše příznivce na 
následující vystoupení:
4. 12. - vánoční vystoupení v kostele v Biskupicích v 15.00 
14. 12. - vánoční zpívání na náměstí v Jevíčku v 18.00
25. 12. - vánoční koncert v kostele v Úsobrně v 15.00
6. 1. 2017 - tříkrálový koncert v Rychnově nad Kněžnou společně se 
sborem X-tet
8. 4. 2017 - 7. ročník sborové přehlídky „Okolo Jevíčka“

       Mgr. Darina Gnipová

TJ  Jevíčko zve příznivce
na „Novoroční Žlíbeckou koupel č. VI.“

Tato akce se uskuteční v neděli 1. 1. 2017 ve 14 hod. Sraz účastníků  
od 13.30 do 14. hod. K dispozici budou prostory haly TJ s možností  

využít saunu.  Na závěr posezení a občerstvení v prostorách tenisclubu. 
Doporučuje se župan, osuška, plavky, obuv do vody.

Účast na vlastní nebezpečí !!!

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     prosinec 2016

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

středy Z A V Ř E N Ostředy Z A V Ř E N Ostředy 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

4.12 Mikulášský karneval (samostatný plakát)

3.12    Vánoční dýchánek

Pro ženy, které chtějí dát něco sobě - čas a pozornost, masáž, relaxaci...

Vánoční setkání proběhne v sobotu 3. 12. od 14 do 17 hod, kdo bude chtít, zůstane déle na vánočním posezení.

Pro bližší informace se na mne prosím obraťte telefonicky 775 611617, či emailem
martina.kasparkova@seznam.cz

Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka

9.12. Vypouštění balonků (samostatný plakát)

Senior klub RC Palouček

Bylinkové odpoledne
 
Na Paloučku v klubu seniorů dne  
12. 10. 2016 probíhalo bylinkové 
odpoledne. Bylinkový čaj, spoustu 
informací o bylinkách, vhodně do-
plnila nádherná podzimní dekorace 
stolů, kterou připravila paní Jiřina 
Skřepská.
Příroda a šikovné ruce jsou opravdu 
velké kouzelnice.

Miroslava Ambrozová

Zakončení tenisové sezóny s Generali
Předposlední zářijový víkend jsme již po patnácté uspořádali setkání 
členů TC Jevíčko, aktivně hrajících i „falírujících“ i jejich rodinných pří-
slušníků při tzv.“ Rozloučení s letní tenisovou sezonou“. 
Setkání bylo opět pod záštitou Pojišťovny Generali, na kterém má zá-
sluhu člen našeho oddílu Ladislav Šponer.
 

Jako vždy se hrál tenisový 
turnaj čtyřher, kdy se dvojice 
losují, aby si všichni zahráli. 
Letos se aktivně turnaje zú-
častnilo 11 dvojic. Do bojů  
o medaile se probojovaly 
tyto dvojice. Michal Tihel-
ka-Věra Mrvoljaková, Kamil 
Šponer-Hana Veselková, 
Lenka Čekalová-Martina Liš-
ková a Tomáš Müller-Jana 
Ryšová. Ve stejném pořadí  

turnaj i skončil. Po celý den bylo k dispozici bohaté občerstvení. Letos 
byl jako hlavní chod výborný guláš od Ilonky Letovské a každý donesl 
nějakou dobrotu ze své kuchyně. Celý den nám přálo počasí a všichni 
se dobře bavili. Takže příští rok opět, a pokud možno i s Pojišťovnou 
Generali, které za podporu děkujeme.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 7.12 Vaření s Ilonkou
Mikulášská nadílka

středa 14.12 Výtvarná dílna s Janou

středa 21.12. Zavřeno

středa 28.12. Předsilvestrovské posezení 

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

Pro ženy, které chtějí dát něco sobě - čas a pozornost, masáž, relaxaci...
Vánoční setkání proběhne v sobotu 3. 12. od 14 do 17 hod, kdo bude chtít, 
zůstane déle na vánočním posezení.
Pro bližší informace se na mne prosím obraťte telefonicky 775 611617,  
či emailem martina.kasparkova@seznam.cz
Mgr. Martina Kašpárková, klinická psycholožka
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RC Palouček a Město Jevíčko Vás srdečně zvou na

MIKULÁŠSKÝ 
KARNEVAL

v kostýmech

s nadílko
u pro děti

2. neděle adventní, 
4. prosince 2016 

v 15:00 hodin v sále hotelu Morava

Bohatý program pro děti:

Loutkové divadlo Evy Hruškové 
a Jana Přeučila

mikulášská diskotéka, nadílka s Mikulášem, čertem a andělem

--- vstupné dobrovolné --- 

Palackého náměstí 
v Jevíčku

Účinkují:
pěvecký sbor Cantilo 

 Dechový orchestr ZUŠ  Jevíčko

PŘEHLED AKCÍ JEVÍČKO PROSINEC
01. 12. 08:00 DEN PRO LYCEUM, GYMNÁZIUM 
02. 12. 15:00 VÁNOČNÍ TEXTILNÍ DÍLNA,   
  UČEBNA ZUŠ NA GYM.
03. 12. 09:00 MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ, HALA TJ
03. 12. 14:00 VÁNOČNÍ DÝCHÁNEK, RC PALOUČEK
03. 12. 18:00 ZPÍVANÁ BOHOSLUŽBA, AULA GYMNÁZIA
04. 12. 15:00 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, HOTEL MORAVA
09. 12. 14:30 VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ JEŽÍŠKOVI,  
  PALACKÉHO NÁM.
11. 12. 15:00 ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ  
  A ŽÁKŮ ZUŠ, KNPM
14. 12. 16:00 VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ, KINO ASTRA
14. 12. 18:00 ZPÍVÁNÍ KOLED S DENÍKEM,  
  PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
15. 12. 18:00 ŘÍMANÉ V JEVÍČKU - PŘEDNÁŠKA, 
  SÁL ZÁMEČKU
16. 12. 08:00 VÁNOČNÍ JARMARK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
18. 12. 09:30 PŘINESENÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA DO JEVÍČSKÉ  
  FARNOSTI, SKAUTI JEVÍČKO,  KNPM
18. 12. 13:00 PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ,  
  DECHOVÝ ORCHESTR A ZPĚVÁCI  
  ZUŠ JEVÍČKO, PALACKÉHO NÁM.
18. 12. 13:45 PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ,  
  DECHOVÝ ORCHESTR A ZPĚVÁCI  
  ZUŠ JEVÍČKO, OLÚ JEVÍČKO
19. 12. 16:00 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  
  MĚSTA JEVÍČKA, ZÁMEČEK
21. 12. 14:00 VÁNOČNÍ HRÁTKY, GYMNÁZIUM JEVÍČKO
23. 12. 10:30 KOLEDOVÁNÍ S DECHOVÝM ORCHESTREM   
   „MALOHANAČKA“, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
23. 12. 11:00 KOLEDOVÁNÍ S DECHOVÝM ORCHESTREM   
  „MALOHANAČKA“, OLÚ JEVÍČKO
23. 12. 16:00 PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA OBČANŮM  
  JEVÍČKA,  PALACKÉHO NÁM. U KAŠNY
24. 12. 23:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ, KNPM
25. 12. 09:30 MŠE SVATÁ BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ, KNPM 
26.12. 09:00 VÁNOČNÍ TURNAJ ŽÁKŮ, HALA TJ
26. 12. 09:30 MŠE SVATÁ SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, KNPM
28.12. 13:00 BADMINTONOVÝ TURNAJ, HALA TJ
28. 12. 18:00 KONCERT JEVÍČSKÝ BIG BAND, KINO ASTRA
31. 12. 17:00 NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, SRPS při ZŠ a ZUŠ Jevíčko
                                                                       si dovolují Vás pozvat na

p á t e k     13. l e d n a 2 0 1 7     7     7 20:00 hod. h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o 
           Hudba: EPICENTRUM                DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Jevíčko              

                                Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)
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SRDEČNĚ ZVOU TIC JEVÍČKO A MĚSTO JEVÍČKO   Změna programu vyhrazena

VÁNOČNÍ JARMARK 2016
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ JEVÍČKO

Pátek 16. 12. 

TRADIČNÍ JARMARK OD 8:00

----    koledy koledy koledy koledy ----    bbbbetlém etlém etlém etlém ----    ovečkyovečkyovečkyovečky    ----    punč punč punč punč ----    medovina medovina medovina medovina ----    čaj čaj čaj čaj 

----    klobásy klobásy klobásy klobásy ----    trdelník trdelník trdelník trdelník ----    perníky perníky perníky perníky ----    ovčí výrobky ovčí výrobky ovčí výrobky ovčí výrobky ----    koření koření koření koření ----    keramika keramika keramika keramika ----    čepice čepice čepice čepice     

----    šály šály šály šály ----    svíčky svíčky svíčky svíčky ----    svícny svícny svícny svícny ----    jmelí jmelí jmelí jmelí ----    formičky formičky formičky formičky ----    šperky ze dřeva a kůže šperky ze dřeva a kůže šperky ze dřeva a kůže šperky ze dřeva a kůže a dalšía dalšía dalšía další    

KULTURNÍ PROGRAM OD 15:00    

----    zapálení čtvrté adventní svícezapálení čtvrté adventní svícezapálení čtvrté adventní svícezapálení čtvrté adventní svíce    

----    vyhvyhvyhvyhlášení výsledků dětské soutěže lášení výsledků dětské soutěže lášení výsledků dětské soutěže lášení výsledků dětské soutěže „„„„Adventní kalendářAdventní kalendářAdventní kalendářAdventní kalendář““““    

----    Dechový orchestr Dechový orchestr Dechový orchestr Dechový orchestr a Komorní pěvecký sbor ZUŠ Jevíčkoa Komorní pěvecký sbor ZUŠ Jevíčkoa Komorní pěvecký sbor ZUŠ Jevíčkoa Komorní pěvecký sbor ZUŠ Jevíčko    

 

 

Základní umělecká škola Jevíčko 
  zve všechny příznivce hudby 
     na 

ADVENTNÍ KONCERT  
 učitelů a hostů ZUŠ   Jevíčko 

 
 

KDY: třetí neděle adventní 11. 12. 2016 v 15:OO 
KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
~~ vstupné dobrovolné ~~ 
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Listování – v sobotu 24. září v 18.00 
hodin kino Jevíčko

 

 

v neděli 18. prosince 2016 
 

 

Jevíčko ve 13:00 hod. - na náměstí 

Odborné sanatorium Jevíčko ve 13:45 hod. 

Jaroměřice ve 14:30 hod. - Centrum života a podnikání 

Chornice v 15:00 hod. - u kulturního domu 

Městečko Trnávka ve 15:45 hod. - u kulturního domu 

Vrážné v 16:30 hod. - u kapličky 

Koledování 
s Malohanačkou 2016

v pátek 23. prosince

  8.00 Zádvoří, Velké Opatovice
  8.30 MÚ
  9.00  nám. u Ostřížků
  9.30 u Zbořilů 
10.30 Jevíčko, nám.
11.00 Sanatorium
13.00 Biskupice
14.00 Paprsek, V. Opatovice
15.30 Březina
17.00 Slatina

Srdečně všechny zveme 
a zároveň přejeme klidné vánoční svátky.
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JEVÍČSKÝ BIG BAND
ve spolupráci s Městem Jevíčko Vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ KONCERT 

STŘEDA 28. PROSINCE 2016
sál kina Astra v Jevíčku, 18:00 hodin

zazní swingové skladby a písničky nejen s vánoční tematikou

‐‐‐ vstupné dobrovolné ‐‐‐

Krásné prožití vánočních svátků a 
do nového roku 2017 hodně úspěchů 
v pracovním i osobním životě 
Vám přeje jménem kolektivu 
pedagogů ZUŠ Jevíčko  
Mgr. art. Ondřej Čada	

Adam Hampl, 10 let

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU

PRODEJNÍ DOBA:
21. 12. 2016 – 8:00–17:00
22. 12. 2016 – 8:00–17:00
23. 12. 2016 – 8:00–15:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ)

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2017

Od 1. 12. 2016 bude v Jevíčku zahájen
prodej vánočních stromků.

Nabízíme: SMRK, STŘÍBRNÝ SMRK, BOROVICE, 
ČERNÁ BOROVICE, JEDLE, KAVKAZSKÁ JEDLE. 

Cena 100–800 Kč/ks.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 731 465 338.

ROZVOZ PO JEVÍČKU ZDARMA!
Od 12. 12. do 21. 12. 2016 proběhne prodej 

na PALACKÉHO NÁMĚSTÍ.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.
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Pěknej byl i poslední závod v Ústí, kde jsem se potkal s dalšími známými 
lidmi a pěkně jsem si to užil.
A co jiné závody?
Odběhl jsme celkem 9x půlmaraton, 1x maraton, 1x desítku a 2x Spartan 
Race.
Takže letos jen dva Spartan Race. To loni bylo jiné. Proč?
Letos jsme chtěl jít víc do silnice, tak jsem se věnoval jen seriálu Run- 

czech a když bylo volno a chuť tak něco co zrov-
na bylo. No a Spartan Race v Litovli jsem si ne-
mohl nechat ujít, je to přece kousek, tak proč ne. 
Letos si chtěl v Litovli zkusit svůj první Spartan 
Race i můj synovec, tak prý jestli poběžím s ním. 
Rozhodl jsme se, že poběžím sám ráno v 9 hodin 
a ve 12 podruhé s ním trochu klidněji, byla to ta-
ková výzva dát dva Spartany v jeden den, i když 
„jenom“ krátký, no měly 9,5 kilometru a 24 pře-
kážek a to dvakrát. Po tom co jsem doběhl první 
závod jsem trochu zaváhal, že jsem  pěknej blbec, 
že to půjdu ještě jednou, ale slib je slib :) tak jsem 

se umyl, převlíkl do čistýho, chvíli se natáhl v autě a čekal 
až do Litovle dorazí „mladej“. A nakonec to nebylo vůbec 
špatný.
Nezapomněl si na olomoucký závod RunTour s Mo-
nikou?
No jo, pravda, přihlásili jsem se u Nadace Leontínka jako 
trasér, vodič zrakově postižených běžců, že pokud bu-
dou potřebovat, jsem k dispozici. No a na závodě Run-
Tour v Olomouci jsem běžel jako trasér v závodě na 5 
km s Monikou, mladá holčina, která přes své postižení 
dělá sport, jak jen může. Byla to pro mne nová zkušenost  
a měl jsem v cíli moc příjemný pocit, někomu pomoct, 

jen tak. A s Monikou jsme se hned domluvili i na příští rok.
A co plány na příští rok?
Nevím, chtěl bych zase asi celej Runczech. Přihlášenej jsem, ale nebudu 
to lámat přes koleno.  No a taky bych chtěl Spartan Trifectu, tak si vy-
beru 3 Spartany, aby mi to vyšlo. A v mezičase si k tomu něco přidám 
:). A kromě běhání jsme se začal věnovat sportovní střelbě, tak od jara 
trénuju a příští rok bych chtěl absolvovat nějaký závody IPSC a LOS. To 
mě hodně chytlo  a těším se.

Autor: Pavla Langerová

RUNCZECHSTAR z Jevíčka
Letošní běžecká sezona je u konce, alespoň ta letní a dobře naše město 
reprezentoval Marek Káňa, který i se zdravotními problémy odběhl celý 
seriál Runczech a získal titul Runczechstar 2016.
Tak úvodem, pro méně znalé, co je to Runczech?
Runczech je seriál běžeckých závodů, nejmasovější seriál v ČR. Zahajuje 
v dubnu v Praze půlmaratonem, následuje květnový pražský maraton, 
pak půlmaratony v Olomouci, Karlových Varech, Českých Budějovicích, 
zářijová pražská desítka a končí se v říjnu půlma-
ratonem v Ústí nad Labem. Na startu bývá v Praze 
přes 10 tisíc běžců, jinde pak 3 - 8 tisíc.
To je pěkná dávka kilometrů. Co bylo nejnároč-
nější?
Tak samozřejmě maraton. Do Prahy jsme jeli o den 
dřív a byl jsem nemocnej. Nějaká viróza. Na noc 
jsem dal paralen a před cestou na start další a že to 
nějak dopadne. V nejhorším odstoupím, na 12 a 30 
kilometru se trať vracela blízko ke startu, tak tam by 
to bylo nejjednodušší.  Začal jsem opravdu zvolna, 
na 12 kilometru jsem se cítil ještě celkem v pohodě, tak 
jsem běžel dál. Na  třicátým už to tak úplně v pohodě ne-
bylo :), ale do cíle už to byl „jen“ kousek, tak jsem to nějak 
dal, ale příště už to neudělám, čas slabota a určitě jsem dal 
tělu pěkně zabrat. Aspoň mám ponaučení. 
Vraťme se k něčemu pozitivnímu. Jak jsi dopadl  
v Runchzech?
Ve  své kategorii jsem byl na 10. místě, takže celkem spo-
kojenost. V říjnu jsem byl převzít „zasklené“ medaile na 
závěrečné Runczechstars párty, která byla v pražském Hil-
tonu, a bylo příjemný být chvíli za hvězdu :).
A jinak sezóna probíhala bez problémů?
No úplně ne. Celkem jsem od ledna do června bral čtvery antibiotika, 
tak jsme ani tomu tréninku moc nedával. Byl jsem sice na dvou trénin-
kových kempech se Zuzanou Hejnovou, jeden dokonce týdenní, dostali 
jsme pěkně do těla, ale týden to nezachrání. Léčil jsem pořád nějaký 
„koky“ :). Ale i tak jsem runczech nějak odběhl, potkal se s kamarádama, 
tak nějak se hecujem, kdo bude lepší, třeba s klukama z Rabbits Znoj-
mo. V Budějovicích jsme se zase domluvili s Kubou Smržem, po mých 
loňských výsledcích chtěl, abych ho táhnul, ale letos to moc nešlo :) 

Pardubický kraj má novou vládu. Zvolení zastupitelé složili slib
Nově zvolení krajští zastupitelé složili slavnostní sliby. Kromě této 
formální záležitosti čekala na nové zastupitele také volba devíti-
členné krajské rady a hejtmana. Do svých funkcí byli zvoleni také 
uvolnění předsedové Kontrolního a Finančního výboru a předse-
dové Výboru pro IZS a Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost. Po zasedání zastupitelstva se premiérově v novém složení 
setkali také krajští radní.
„Je to koalice lidí, kteří se znají a vědí, co mají od sebe čekat. Jsem pře-
svědčený, že tým, který vzniká, bude týmem dělným, pro který nebude 
Pardubický kraj kořistí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro politic-
kou kulturu v našem kraji je dobré, že uvolňujeme dvě místa předsedů 
výborů pro opoziční strany. Opozice díky tomu nebude mít pocit, že 
má zavřené dveře. K tomu v našem kraji nikdy nedocházelo a docházet 
nebude,“ konstatoval Netolický.

Kdo jsou členové Rady Pardubického kraje?
Hejtman:  Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následujících čtyřech letech kromě 
koordinace všech resortů zodpovědný za oblast rozpočtu a financí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměstek zodpovědný za oblast 
zdravotnictví bude mít v nové krajské radě zodpovědnost za investice, 
majetek, ale také kulturu. 
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který stál od roku 2006 do roku 
2014 ve vedení města, bude v krajské radě zodpovědný za dopravu  
a dopravní obslužnost. 

Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna převezme zodpovědnost za škol-
ství. 

Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v ná-
sledujících čtyřech letech zajišťovat 
problematiku životního prostředí, ze-
mědělství a venkova.

Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového sektoru bude pokračovat ve 
stejném personálním složení jako v předchozích čtyřech letech.

René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živný zodpovědnost za oblast 
sportu, cestovního ruchu a informatiky.

Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně převezme zodpovědnost za 
chod resortu zdravotnictví.

Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Morašic na Litomyšlsku bude zod-
povědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Výbory zastupitelstva Pardubického kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva Pardubického kraje byl 
zvolen Miroslav Jurenka z hnutí ANO 2011. Předsedou Finančního vý-
boru Zastupitelstva Pardubického kraje byl zvolen Jan Foldyna z KSČM. 
Předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitel-
stva Pardubického kraje byl zvolen David Šimek z Koalice pro Pardubic-
ký kraj. Předsedou výboru pro integrovaný záchranný systém Zastupi-
telstva Pardubického kraje byl zvolen Josef Bidmon z ČSSD.

Bc. David Záruba, kancelář Hejtmana
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INFORMAČNÍ MATERIÁL MŽP
Vyhněte se pokutám, nečekejte a nechte si udělat 
„technickou“ svého kotle na pevná paliva. Servisní-
ho technika najdete snadno i na internetu

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplo-
vodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle plat-
ného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povin-
nost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Do konce 
roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 
10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technic-
kého stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může 
úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vy-
žádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti 
čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc korun. Nejpoz-
ději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.

Do konce letošního roku tak má projít prohlídkou odhadem přes půl 
milionu topenišť. Kontroly se dle zákona o ochraně ovzduší vztahují na 
otopná zařízení s příkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, 
tedy na většinu kotlů na uhlí, dřevo nebo jiná pevná paliva v rodinných 
domech určených k trvalému bydlení i k rekreaci. Revize platí i pro kr-
bové vložky, pokud jsou napojené na radiátory a s tepelným příkonem 
od 10 kW výše. Zmíněný zákon o ochraně ovzduší (č. 201/2012) říká, že 
první revize vašeho kotle má proběhnout do 31. 12. 2016 a pak každé 
dva roky. Cílem povinných revizí domácích topenišť je plošné zajištění 
dobrého stavu, hospodárného provozu a bezpečnosti kotlů v každé do-
mácnosti. Jedině kotel v dobrém technickém stavu, správně provozova-
ný a spalující výrobcem určené palivo vypouští do ovzduší méně emisí 
a neměl by tak mj. obtěžovat své okolí nadměrným kouřem. Naopak 
kotle, které nejsou provozovány v souladu s podmínkami výrobce, a tak 
i zákona o ochraně ovzduší, vypouštějí do ovzduší i tisícinásobně vyšší 
množství prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu.

„Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že 
s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů. Dobrá technic-
ká kondice kotlů je pro nás základem vedoucím k minimalizaci dopadů 
vytápění na životní prostředí a k jejich efektivnímu i bezpečnému provo-
zu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován  
a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat pali-
vo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakou-
řené obce v zimním období. Řada zodpovědných lidí si tyto kontroly již 
běžně provádí, zákon tak zakotvil takzvanou dobrou praxi. Pravidelnými 
revizemi chceme zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět 
tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší po celé ČR,“ vysvětluje 
ředitel odboru ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič.

4 kroky MŽP pro lepší ovzduší
Povinné revize ze zákona o ochraně ovzduší, celorepublikové kotlíkové 
dotace financované z OPŽP 2014–2020, zákaz provozu těch nejstarších 
kotlů v roce 2022 a kontroly spalovaného materiálu přímo v domác-
nostech zaměřené na dnes nepostihnutelné notorické znečišťovatele 
ovzduší – to jsou 4 kroky Ministerstva životního prostředí k lepšímu 
ovzduší v České republice.

Lokální vytápění domácností na pevná paliva se s ohledem na stáří spa-
lovacích zdrojů v ČR významně podílí na nadlimitních koncentracích 
znečišťujících látek v ovzduší, a to zejména v lidských sídlech. Na zne-
čištění ovzduší benzo(a)pyrenem se tyto zdroje podílejí místně až 90 %.

TIP MŽP: Pokud jste letos instalovali nebo ještě budete instalovat zcela 
nový kotel, mějte na paměti, že protokol o revizi musí mít všechny, 
tedy i nové kotle. Protože ne každý montážní technik má oprávnění 
ke kontrolám technického stavu, máte možnost si situaci zjednodušit 
tím, že si vyberete takového dodavatele, který v rámci instalace nového 
kotle zajistí i „revizi zdarma“.

Jak sehnat revizního technika
Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce 
daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl 
poskytnout kontakt na příslušného proškolené-
ho technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke 
hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který 
vede Asociace podniků topenářské techniky, najdete zde. Seznam vznikl 
po dohodě mezi MŽP a Hospodářskou komorou ČR, která jej zaštiťu-
je skrze Asociaci podniků topenářské techniky. Další seznam revizních 
techniků je k dispozici také zde.

Na seznamu je aktuálně téměř 1300 odborníků, pokrývajících 36 výrob-
ců kotlů. Někteří z nich mají více osvědčení od více výrobců, takže cer-
tifikovaných oprávnění je aktuálně 1800 po celé republice. Seznam se 
průběžně aktualizuje podle toho, jak jednotliví výrobci proškolují servis-
ní techniky a udělují jim osvědčení. V seznamu můžete vyhledávat po-
dle značky výrobce, typu kotle nebo podle kraje či města, kde odborně 
způsobilá osoba sídlí. V seznamu jsou vedeni pouze proškolení technici. 
U kontaktu na technika najdete vždy i kopii vydaného osvědčení.

TIP MŽP: Ne všichni výrobci mají své zástupce na uvedeném seznamu. 
Pokud na seznamu svého výrobce nenajdete, obraťte se na výrobce, 
prodejce nebo dodavatele svého kotle a domluvte se přímo s ním. Pokud 
vám sdělí, že žádné odborně způsobilé osoby nevyškolil a ani se k tomu 
nechystá, můžete využít odborníky jiných výrobců, avšak proškolené na 
váš typ kotle. Tuto informaci najdete v osvědčení odborně způsobilé 
osoby vydaném výrobcem.

Jak bude kontrola probíhat
Při kontrole zkoumá revizní technik kompletně celý kotel, jeho celistvost 
a těsnost, řídicí jednotku, regulátor a havarijní termostat, ale třeba i to, 
co a jak se v kotli spaluje. Během prováděné kontroly revizní techni-
ci poskytnou další poradenskou a konzultační činnost, tedy doporučí 
postupy k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provo-
zu (např. eliminování nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo), 
případně další opatření ke snížení jeho vlivu na ovzduší (modernizaci 
nebo doplnění otopné soustavy o regulační prvky, akumulační nádo-
bu, zlepšení obsluhy apod.). Základní prohlídka zabere zhruba hodinu, 
její cena je individuální a není zákonem stanovená. Pohybuje se mezi 
600-1500 Kč, záleží především na dojezdové vzdálenosti technika. Na 
základě proběhlé revize vám technik vystaví doklad o kontrole, kterým 
se prokážete při případné výzvě z úřadu. Jak vypadá doklad o kontrole 
technického stavu kotle najdete zde.

TIP MŽP: Objednejte si revizi co nejdříve, někteří technici si vedou pro 
zvýšený zájem i pořadníky. Domluvte se, jestli v dohledném termínu 
neprovádí technik revizi i u dalších rodinných domů ve vaší obci,  
v takovém případě se vám může zlevnit cena za dojezd.

Bližší informace o provádění kontrol najdete ve sdělení „k provozování 
a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném 
příkonu 300 kW a nižším, zveřejněném na internetových stránkách MŽP.

Tato metodika MŽP připravená právě s APTT stanovuje, jak má vypadat 
doklad o kontrole, jak má proběhnout revize a jaké podmínky musí plnit 
odborně způsobilé osoby proškolené přímo výrobci.

TIP MŽP: S konkrétními dotazy na technické detaily revize se můžete 
obrátit také přímo na Asociaci podniků topenářské techniky na www.
aptt.cz. 

Září 2022: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy
Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších 
emisních tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona  
o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat. Tomu, 
kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
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Pardubice – Krajští radní na svém dnešním jednání schválili výběr do-
davatele na rekonstrukci 
střechy včetně krovu bu-
dovy Gymnázia Jevíčko, 
která je v havarijním stavu. 
Předpokládaná hodnota 
veřejné zakázky podle za-
dávací dokumentace činila 
více jak deset milionů ko-
run. Vysoutěžená částka 
je řádově o čtyři miliony 
korun nižší.

Od roku 2022 budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, 
které splňují minimálně 3. emisní třídu, zpravidla se jedná o kotle s da-
tem výroby před rokem 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na 
výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není 
údaj uveden na štítku nebo se jedná o kotel, který žádný výrobní štítek 
nemá, je více než pravděpodobné, že kotel povolené emise splňovat 
nebude. K výměně zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo životního 
prostředí využít probíhajících celorepublikových kotlíkových dotací.

Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro 
kotle 1. a 2. emisní třídy.

1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) 
kotle 3. emisní třídy, (povolena bude jen 4. a vyšší).

1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu 
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy 
zpravidla s rokem výroby po roce 2000).

Pozn. Od 1. 1. 2020 budou muset všechny kotle uváděné na trh splňovat 
ekodesign.

TIP MŽP: Neváhejte se žádostí o kotlíkovou dotaci. První vlna 
kotlíkových dotací postupně končí ve všech krajích, o dotaci na nový 
kotel až 127 500 Kč byl obrovský zájem. Druhou vlnu kotlíkových dotací 
spustí MŽP na začátku příštího roku. Podmínky dotace budou záviset na 
vyhodnocení první výzvy. Kotlíkové dotace administrují pro MŽP kraje. 

Obraťte se proto na svůj krajský úřad a informujte se o aktuálním stavu. 
Kontakty na jednotlivé kraje najdete zde.

Platné znění zákona o ochraně ovzduší
K povinnosti revizí

Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. v § 17 a bodu h) stanovuje po-
vinnosti provozovatele stacionárního zdroje „provádět jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem 
spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho 
instalaci, provozu a údržbě (dále jen ‚odborně způsobilá osoba‘), kont-
rolu technického stavu a provozu 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 vytápě-
ní, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-
ností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou 
osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udr-
žován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.“

K přestupkům a pokutám

Paragraf 23 zákona o ochraně ovzduší pak stanovuje přestupky. U nich 
platí, že při provozování kotle nesplňujícího emisní požadavky po 1. 9. 
2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. Pokud se provo-
zovatel kotle neprokáže po 31. 12. 2016 dokladem o kontrole technic-
kého stavu a provozu, hrozí mu pokuta až 20 tisíc korun. Za spalování 
zakázaných paliv (odpadky, kaly atp.) pak hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Budova jevíčského gymnázia se dočká rekonstrukce krovů
„Současný stav krovu je nevyhovující, protože dřevěné prvky jsou napa-
deny dřevokazným hmyzem a vlhkostí a jeho další oprava již není mož-
ná,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Je nutná 
celková výměna veškerých prvků krovu s tím, že pouze krov nad aulou 
zůstane ponechán a opatří se impregnací proti dřevokaznému hmyzu  
a houbám,“ dodal radní Bernášek.

Nová střecha bude tvarově stejná jako střecha stávající. Dosavadní ple-
chová krytina bude vyměněna za pálenou střešní krytinu a nad hygie-
nickými místnostmi bude zastřešení z předzvětralého plechu.

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje

V Jevíčku si spolupráci s Pardubickým krajem pochvalujeme
V uplynulých dvou letech jsme vsadili na osobní komunikaci s předsta-
viteli Pardubického kraje, které jsme s předstihem informovali o svých 
plánech ve městě. V letošním roce musíme k našim rozvojovým aktivi-
tám připočíst také krajské investice a podporu našich záměrů. Předchozí 
rok příprav i loňská oficiální návštěva pana hejtmana a vicehejtmana 
v Jevíčku byly zúročeny. Velice oceňujeme, že témata, o kterých jsme 
jednali, nezapadla a naše návrhy padly na úrodnou půdu.

Problematika podpory zaměstnanosti, územního plánování, opra-
vy krajských komunikací i rozvoj cestovního ruchu, to byly záležitosti,  
o kterých jsme komunikovali s hejtma-
nem Pardubického kraje, Martinem Neto-
lickým, napřímo. Kraj významně podpořil 
naši snahu umožnit další rozvoj důležité-
mu zaměstnavateli REHAU Automotive, 
v rámci změny územního plánu se poda-
řilo vyjmout ze zemědělského půdního 
fondu 4 ha nové lehké průmyslové zóny. 
To, co však pocítí občané přímo, je opra-
va prvního úseku ulice Okružní IV kolem 
základní školy a zámečku. Touto ulicí pro-
jde denně většina z 600 žáků ZŠ a gym-
názia, až do letoška zde chyběly chodníky 
a také nasvětlený přechod pro chodce. To 
se nyní podstatně mění. Komunikace se 

posunula dále od rodinných domů, chodcům je vyhrazen nový dosta-
tečně široký chodník. Po dobu celé přípravy a realizace komunikujeme 
s Pardubickým krajem, potažmo se Správou a údržbou silnic Pk, která 
má tuto investici ve výši cca. 6,8 mil. Kč ve své gesci. Jsme za dotažení 
společného projektu do konce velmi rádi, protože o problematické ulici 
se vedou debaty již delší dobu.

Není to však jediná podpora ze strany kraje v letošním roce. V rámci roz-
voje cestovního ruchu bude vybudováno sociální zázemí tzv. Panského 
dvora, který je ústředním prostorem pro konání většiny kulturních akcí 

ve městě. Kraj nás podpořil částkou 950 ti-
síc korun, přičemž investice je vysoutěžena 
za sumu 1,3 mil. Kč. Zastupitelstvo již schvá-
lilo zhotovitele, který by měl od prosince do 
dubna projekt realizovat. Je to pro tento 
prostor velký přínos, podstatně se zlepší se 
komfort návštěvníků městských akcí. Kraj 
vyjádřil svoji podporu v rámci svého gran-
tového systému také městským  kulturním 
akcím „Jevíčkovění“ a „Festival mládežnic-
kých dechových orchestrů“ v celkové výši  15 
tisíc korun, což je pro jejich konání význam-
ná pomoc. Přejme si, aby tato plodná spo-
lupráce pokračovala i nadále.

Rada města
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Vzpomínka
Dne 20. prosince 2016
vzpomeneme nedožité

100. narozeniny

paní 

Boženy NEZNAJOVÉ
ze Zálesí 8

Kdo jste ji znali, 
věnujte s námi

tichou vzpomínku.
Rodina

Společenská rubrika
listopad 2016

Naši jubilanti:

Machálková Marie

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice

„Stezka odvahy“  
- jaké to bylo?

V sobotu 22. října 2016 ve večerních hodinách 
proběhl v Biskupicích již 11. ročník „Stezky 
odvahy“. Všechny odvážné a nebojácné člo-
víčky čekal hluboký, temný les plný zlých, svě-
télkujících, skřehotajících a kvílících strašidel. 
Lesní skřítkové nastražili přes cestu kame-
ny, větve a bludné kořeny. Ale ani letos jim 
to nevyšlo, žádný z účastníků trasy nespadl  
a ani nezabloudil. Cestu lemovalo 250 světýlek  
a trasu hlídalo 25 „hodných strašidel“ - děku-
jeme. Na konci krásné, noční procházky lesem 
čekalo na všechny opět bohaté občerstvení  
a teplý čaj. Teplý čaj a grog se samozřejmě 
podával i na začátku strašidelné cesty :-) .     

Helena Neuerová, ČČK

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
V souvislosti se zabezpečením zimní 
údržby veřejných prostranstvích v obci v 
průběhu zimy 2016 – 2017 žádáme ob-
čany, aby věnovali zvýšenou pozornost 
způsobu parkování vozidel na veřejných 
prostranstvích. Jedná se zejména o neo-
mezování průjezdu mechanizací s radlicí, 
která zajišťují odstranění sněhu pluže-
ním z veřejných prostranství (především 
komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz 
komunálního odpadu. Případné dotazy 
nebo připomínky pro zimní údržbu komu-
nikací zanechávejte v kanceláři OÚ.
SOUČASNĚ DĚKUJI VŠEM MAJITELŮM 
NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ VLASTNÍMI SI-
LAMI A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID 
CHODNÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRAN-
STVÍ.

Dalibor Šebek, starosta obce

Informace  kotle
Začala topná sezóna a projít se večer po naší obci je opravdu zážitek. Asi málokdo dokáže po-
chopit, jak nebezpečné jsou tyto karcinogeny v ovzduší, které vznikají spalováním domovního 
odpadu. Pokud doma třídíte domovní odpad na  obalový čistý papír, plast, sklo a ostatní odpad, 
dá se ještě pochopit, že papír spálíte, ale pokud třídíte odpad - nepůjdu ven k popelnici, kotel 
je blíž, tak to je do nebe volající, obzvláště, když jsou poplatky za TDO již několik roků neměnné  
a můžete mít, pokud vám kapacita domácího odpadu nestačí, popelnice třeba dvě. Upozorňuje-
me občany, kteří vytápějí své objekty tuhými palivy, na zákaz spalování umělých hmot, výrobků 
z gumy, domovního odpadu a podobných materiálů. Pokud se situace nezlepší, bude požádáno 
o měření znečištění ovzduší.

OÚ Biskupice

INFORMAČNÍ MATERIÁL K REVIZÍM KOTLŮ
Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění 
domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou 
musí splnit do konce letošního roku. Do konce roku musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o 
příkonu 10–300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). 
Od 1. ledna 2017 si totiž může úřad vašeho města nebo obce s rozšířenou působností vyžádat 
potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti postih až do výše 20 tisíc 
korun. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat.
Co a kdy bude zakázáno
1. 1. 2014: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) pro kotle 1. a 2. emisní třídy.
1. 1. 2018: Zákaz umisťování na trh (je však možný doprodej zásob) kotle 3. emisní třídy, (povolena 
bude jen 4. a vyšší).
1. 9. 2022: Zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní třídy (budou v provozu pouze kotle na tuhá paliva, 
které splňují minimálně 3. emisní třídu, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000).
Jak sehnat revizního technika

Nejsnazší cestou je obrátit se přímo na výrobce daného kotle na tuhá paliva. Ten by vám měl 
poskytnout kontakt na příslušného proškoleného technika, tzv. odborně způsobilou osobu. Ke 
hledání kontaktu můžete využít i internetový seznam techniků, který vede Asociace podniků 
topenářské techniky.

Osoby odborně způsobilé k revizi kotlů v okolí Biskupic:
Jiří BIDMON, Jevíčko, tel. 608 779 070 (Viadrus, Slokov, Opop, od r. 2017 Dakon, Atmos), cena 
revize 700 Kč + doprava
Pavel KOUDELKA, M. Třebová, tel. 728 135 060 (Atmos, Opop, kotle již zaniklých nebo 
neznámých výrobců), cena revize 800 Kč
Karel ZATLOUKAL, Chornice, tel. 604 605 031 (Viadrus, Rojek, Atmos, Opop, kotle již zaniklých 
nebo neznámých výrobců), cena revize 1000 Kč

!!! UPOZORNĚNÍ FIRMY 
SITA CZ !!!

Žádáme občany, aby nedávali 
do svozových nádob teplý,  

horký nebo žhavý popel. DÁLE 
DO NÁDOB NEPATŘÍ BIOOD-

PAD, STAVEBNÍ 
SUŤ A APOD.

Pracovníci prová-
dějící svoz nádob 
s odpady mají 
za úkol před je-

jich výsypem zkontrolovat obsah 
nádob. Nádoby obsahující teplý, 
horký nebo žhavý popel nebudou 
z bezpečnostních důvodů a zame-
zení požáru do svozového vozidla 
vysypány a budou ponechány na 
stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.   
    SITA CZ a.s.
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Pozvánka pod vánoční stromek
Srdečně zveme všechny občany 

v pátek 23. 12. 2016 od 13:00 hod. 
k obecnímu úřadu na zpívání pod vánočním 
stromkem s dechovou kapelou Malohanačka 

z Velkých Opatovic. 

Přání
Rok s rokem se sešel a opět tu jsou Vánoce, 
Silvestr a příchod nového roku. Celý náš tým 
ČČK (Honzírková Romana ml., Macková Jana, 
Neuerová Helena, Parolková Radka, Pospí-
šilová Alena, Sečová Kamila, Seidlová Dana, 
Slouka Daniel a Živný Jiří) Vám přeje, abys-
te si letošní vánoční svátky užili v pohodě  
v kruhu Vašich milých a nestresovali se z ma-
ličkostí. Do nového roku 2017 pak přidáváme 
přání hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a ať 
se Vám splní alespoň jedno tajné přání.   

Helena Neuerová, ČČK

Knihovna
Tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům není, 
co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, po-
hlazení. Nad takový dar žádný není. Příjemné 
prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pev-
né zdraví a spoustu osobních i pracovních 
úspěchů v novém roce 2017 Vám všem přeje 
Helena Neuerová - knihovnice Biskupice.

Pozvání na silvestrovský 
miniohňostroj

Srdečně zveme všechny občany dne 31.12.2016 
od 18:00 hod. k obecnímu úřadu 

na silvestrovský miniohňostroj. 
Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spokojené 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2017 hodně zdraví, 

štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce
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PODZIMNÍ POUŠTĚNÍ DRAKŮ
V měsíci listopadu jsme se 
dočkali podzimního větrné-
ho počasí a mohli se připra-
vit na každoroční pouštění 
papírových draků. Děti si 
donesly dráčky z domova, 
teple jsme se oblékli a za-
čala drakiáda. Na hřišti se 
objevila spousta barevných 
a zajímavých létajících tva-
rů. Děti byly plné energie 
a s radostí se zapojily do 
pouštění dračích kamarádů. 
Vítr krásně foukal a dopřál 
nám příjemné a zábavné 
dopoledne plné her a ra-
dostí.
                                                                                                                                                         Kolínská Kateřina

Halloween v chornické 
škole

V pondělí 24. a v úterý 25.10. měli žáci v ho-
dinách anglického jazyka možnost seznámit 
se blíže se svátkem Halloween. Mladší děti se 
kromě nové slovní zásoby učili písně, starší 
žáci se seznámili s původem svátku i s jeho 
dnešní podobou. Většina dětí si pro tuto pří-
ležitost přichystala masky. 

Naši jubilanti v měsíci prosinci:

 Eva Zouharová

 Petr Vidmuch

 Zdeněk Štefl

 Karel Popelka

 Zdeňka Vykydalová

 Jaromír Fiebich
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Vážení spoluobčané,
protože držíte v rukou
 poslední letošní číslo 
zpravodaje, dovolte, 
abych vám všem jeho 
prostřednictvím popřál 
hezké a klidné Vánoce 
a do příštího roku hlavně 
pevné zdraví a taky 
trochu toho štěstíčka.                       

Jiří Smékal, starosta obce

Vážení spoluobčané,
protože držíte v rukou
 poslední letošní číslo 
zpravodaje, dovolte, 
abych vám všem jeho 
prostřednictvím popřál 
hezké a klidné Vánoce 
a do příštího roku hlavně 
pevné zdraví a taky 
trochu toho štěstíčka.                                           

Silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané,

zveme Vás na tradiční společnou oslavu konce roku. 
Akce se uskuteční 31. 12. 2016 v 19:00 hodin 
před hasičskou zbrojnicí, kde bude připraveno také malé 

hřejivé občerstvení pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás Sbor dobrovolných hasičů Chornice
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Obec Chornice zve touto cestou  
všechny na tradiční adventní 
koncert, který se uskuteční 

v neděli 18. prosince  
v místním kulturním domě. 

 
V komponovaném hudebním 
odpoledni vystoupí pěvecký 
soubor WORSHIP LETOVICE 
a smíšené smyčcové pražské 
KVARTETO HANSE KRÁSY. 

 
Začátek je v 16.00 hodin,  

vstupné je dobrovolné a pro 
všechny návštěvníky bude  

připraveno malé občerstvení 
zdarma. Odložte starosti  

a přijďte nasát předvánoční  
náladu. Ještě jednou všechny 

srdečně zveme na hezký hudební 
zážitek.

                                                              Jiří Smékal, starosta

V. PŘEDVÁNOČNÍ  
ROCKOVÁNÍ

Kdy: sobota 10. 12. 2015   
Kde: kulturní dům CHORNICE      

Začátek: 20.00 hod.

Vstupné: 90,- Kč       Občerstvení zajištěno.

Adventní
koncert
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Jaroměřické štrúdlování, 4. 11. 2016
s paní Kamilou Skopovou a jejími přáteli se páteční podvečer 4. listopadu 2016 opravdu vydařil.
Do Jaroměřic přijela již po sedmé a vždy má o čem vyprávět  a co sdělit. Adventní a velikonoční 
tradice, naše národní kroje, vaření vydatné polévky - kyselo, tvoření levandulových panenek, 
jak se žilo, vařilo a stolovalo dřív, krajové recepty- o to všechno se s námi již výtvarnice, spiso-
vatelka a především folkloristka tělem i duší ráda podělila.
Její letošní  návštěvou jsme společně zahájili výstavu „Rok v babiččině kuchy-
ni“. Kresby stejnojmenného kalendáře na rok 2017 doplňují historické potřeby 
hospodyněk, které zapůjčili vstřícní majitelé. Výstavní síň tak dostala podo-
bu kuchyňského prostředí, které bylo navíc provoněno domácími výbornými 
štrúdly od šikovných hospodyněk. Ochutnávání, povídání, vzpomínání bylo 
tentokrát vhodně prokládáno lidovými písničkami, které si s chutí zazpívali 
všichni přítomní s doprovodem paní houslistky.
Přijďte si vychutnat tuto náladu až do 5. prosince - sice už bez štrúdlů, ale  
s možností koupě skvělého kalendáře Kamily Skopové s lidovými recepty, která nám napsala 
do naší obsažné pamětní knihy:
„Krásný večer, jako ostatně vždycky u Vás na Malé Hané! Pěkně jsme si zazpívali (byli u toho  
i mužští!!!), povyprávěli o všem možném a štrúdly byly vynikající bez rozdílu všechny... Mějte se 
tu krásně a dá-li Pámbu, snad zase někdy nashledanou. Kamila Skopová, 4. 11. 2016“

                                                                                         Obecní knihovna

MINIOLYMPIÁDA Z PŘÍRODOVĚDY
V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili Miniolympiády z přírodovědy. Olympiáda pro-
běhla ve středu 9. 11. 2016 na Gymnáziu v Moravské Třebové. Bylo potřeba „oprášit“ učivo ze  
4. třídy a přidat spoustu dalších znalostí. 
Soutěže se zúčastnilo přes sedmdesát soutěžících z devíti škol. Naši borci se však nezalekli  
a s přehledem převálcovali konkurenty z ostatních škol.
A jak dopadli?
1. místo – Aneta Valášková (50 bodů)
2. místo – Kateřina Nečasová (49 bodů)
6. místo – Rostislav Parolek

Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 
                                                                                                Mgr. Dagmar Valentová 

Beseda s dopravními policisty
Ve středu 2. 11. 2016 přijela za dětmi do družiny sympatická dvojice mladých dopravních po-
licistů – nadstrážmistr Lukáš Tulis a nadstrážmistryně Jana Češková, aby dětem připomně-
li základní pravidla chování chodců a cyklistů v silničním provozu. Beseda proběhla formou 
otázek a odpovědí a za správně zodpovězenou otázku dostaly děti reflexní pásku. Děti měly 
možnost vyzkoušet i pouta a teleskopický obušek  
a největším zážitkem byla prohlídka a vybavení 
maskovaného policejního auta – s kamerou na mě-
ření rychlosti, přístrojem na určení alkoholu nebo 
drog v krvi, měřícím kolem používaným při doprav-
ních nehodách a hlavně s houkačkou, kterou nám 
na závěr pustili. Policistům děkujeme za čas věno-
vaný dětem a té naší drobotině přejeme dětství bez 
úrazů!

                            Soňa Valentová, ZŠ družina

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci se významného jubilea 
dožívají:

CRHA VLADIMÍR
HASSAN AMIN
HORÁKOVÁ JINDŘIŠKA
KEDROUTEK OLDŘICH
KRAVÁČEK OLDŘICH
KREJČÍŘOVÁ BOHUMILA
ROVNEROVÁ JULIE
Nejen přání všeho nejlepšího k narozeni-
nám, ale současně i přání klidného adventu 
a svátečních dnů všem jubilantům.
Zvlášť významné blahopřání náleží paní Julii 
Rovnerové, nejstarší občance Jaroměřic.

V posledních dnech nás náhle opustili

JAROSLAV KOUTNÝ
a JIŘÍ PAVELKA
Oběma pozůstalým rodinám vyslovujeme 
upřímnou soustrast

Obec Jaroměřice

Vzpomínka
Před osmi lety nás navždy 
opustil a dne 15. listopadu 

2016 by se dožil 25 let

JAN KYSELÁK
Vzpomeňte s námi 

   Erika, sestra

Pevnost poznání
Může být věda zábava? Žáci páté třídy se ve čtvrtek 13. října přesvědčili, že roz-
hodně ano! V rámci exkurze po barokních památkách v Olomouci navštívili Pev-
nost poznání - nové interaktivní muzeum vědy. V planetáriu je čekal výukový 
program na téma Sluneční soustava, kdy se pomocí promítání na stěny ocit-
li uprostřed vesmíru a v něm řešili spoustu náročných otázek. Poté si žáci šli 

osahat a hravou formou vyzkoušet vše, co nabíze-
jí expozice týkající se světla a tmy, vody a přírody  
i rozumu a člověka. Někteří odvážlivci se dokonce 
nechali zavřít do tzv. gyroskopu, který se používá  
i na Mezinárodní vesmírné stanici, a roztočit všemi 
směry, až šla nejen jim hlava kolem. Závěr exkurze 
patřil již zmíněným barokním památkám, kdy děti 
mohly obdivovat krásy Sloupu Nejsvětější Trojice, 
orloje atd.                    Mgr. Dagmar Valentová

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
všem zaměstnancům Obecního úřadu za ce-
loroční práci pro obec Jaroměřice a její obča-
ny. Díky Vám je naše obec čistá a upravená  
a občané mají široké možnosti kulturního vy-
žití. 
Poděkování patří také všem spolkům a klu-
bům, které v obci aktivně pracují.

Mgr. Iveta Glocová

11. místo – Veronika Vránová
13. místo – Matyáš Pinkava
32. místo – David Šebek
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PUTOVÁNÍ STRAŠIDELNÝM LESEM
Začátek dušiček se v letošním roce nesl v jiném stylu než předešlá léta. 25. října 2016 bylo pro všechny odváž-
livce připraveno putování strašidelným lesem.  Na děti čekalo mnoho strašidel, upírů a také nechyběla Bílá paní 
a smrtka. Pro všechny statečné byl na konci připraven plný stůl  děsivě vypadajících pochutin.  Děti i dospě-
lí mohli ochutnat umrlcovu ruku, netopýří drink, prsty staré čarodějnice, krvavé oči a jiné dobroty. Celý pro-
gram doplňovala pohádka o Malé čarodějnici a výtvarný koutek, kde si každý mohl namalovat svůj obrázek.  
Celou vydařenou akci navštívilo 64 odvážných dětí v doprovodu svých rodičů. Všichni věříme, že se v příštím roce 
najde ještě více statečných dětí, kteří si zkusí náš strašidelný les projít.

Milena Hrouzková, SRPŠS 

COCA - COLA  CUP
V pátek 4. října 2016 žáci 6.-9. třídy Základní školy Ja-
roměřice odehráli další kolo fotbalové soutěže Coca - 
cola cup. Hráči navázali na vítězství v kvalifikačním kole  
a v Lanškrouně vyhráli. Naši žáci porazili místní základ-
ní školu 3:0 a se školou z Dolní Čermné remízovali 0:0.  
Poděkování patří trenérům žáků a dorostu TJ Jaroměřice 
za celoroční přípravu chlapců. Našim mladým fotbalistům 
přejeme hodně štěstí v jarní části soutěže.  

Milena Hrouzková

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2016                              

Mikulášská družina nabízí možnost objednání 
návštěvy 5. 12. za malými ratolestmi do 
domácností. Případný zájem nahlaste  
v knihovně do 4. 12. 2016
Do 5. 12. ve výstavní síni Centra života  
a podnikání (VS) „Rok v babiččině kuchyni 
2017“ Výstava kreseb Kamily Skopové pro 
stolní kalendář 2017
1. 12., čtvrtek, 13.30 h, VS, Den dětské knihy, 
registrace nových dětských čtenářů zdarma 
Vyhodnocení celoroční soutěže „Lovci perel“,  
výstavka nových 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  
s vystoupením pěveckého sboru ZŠ Jaroměřice, 
„VÁNOČNÍ LADĚNÍ S JOSEFEM LADOU“ 

výstava části Ladovy tvorby, zvl. se zimní  
a vánoční tematikou, doplněná betlémy ze 
sbírek blízkých i vzdálených betlémářů. 
Zpřístupněno do 19. 12. a 2.-6. 1. v půjčovní 
dny knihovny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18. Ve 
sváteční dny od 25. 12. do 1. 1. denně od 14-16 h. 
Výstava s prodejem potrvá do 8. 1. 2017
10. 12. sobota 9-15 h a 11. 12. neděle  
10-16, Dům zahrádkářů ZO ČZS zve na výstavu 
„Vánoce dnes a v dobách minulých“
13. 12. úterý, 13.30 h, Penzion na Kalvárii, 
Koledy pro seniory, předvánoční návštěva 
pěveckého sboru ZŠ Jaroměřice v penzionu
18. 12. neděle, cca 14.30 h, prostranství před 
Centrem života a podnikání, Koledování žáků 
ZUŠ Jevíčko, vánoční koledy a skladby zahrají 
mladí muzikanti a tak naladí blížící se Vánoce, po 
koledování zpřístupněna výstava do 16.30 h
18. 12. neděle, 17.00 h, Dolní kostel Všech 
svatých Adventní koncert Holóbkove mozeke 
z Protivanova. Po ukončení koncertu bude 
zpřístupněna vánoční výstava ve výstavní síni CŽP.
Poslední půjčovní den v Obecní knihovně  
v letošním roce je středa 21. 12., otevřeno 
bude opět v Novém roce - v pondělí 2. 1. 2017.
Přejeme občanům i hostům Jaroměřic klidný 
advent a pohodové sváteční dny na sklonku 
roku 2016. Všech 365 dnů roku 2017 prožijte 
ve zdraví, spokojenosti a s dobrou náladou.

PŘIPRAVUJEME:               
7. 1. sobota, 15.00 h, VS „Do Nového roku  

s písničkou“ Setkání  na přivítanou s rokem 2017 
s pásmem hanáckých písniček v podání žáků 
pěveckého souboru ZUŠ Jevíčko. Dále k poslechu 
a dobré náladě hraje Ing. Vlad. Burget a Bc. Lucie 
Kucianová, roz. Badalová. Vstupné dobrovolné
8. 1. neděle, 9.00 h – 17.30 h, VS, Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou pro 
začátečníky i pokročilé
11. 1.-10. 2., VS Putovní výstava Má 
vlast, ukázka zajímavých míst a památek  
v naší republice, kde se uskutečnila zásadní 
rekonstrukce
13. 1., pátek, 18.00 h, VS, Norsko, o zážitcích 
a všech podobách severské země s Janem 
Valíčkem
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:               
Hrátky pro děti do 3 let, herna v CŽP, pondělky 
9.00 -11.00                                                                                       
Keramika s Pavlínou Liškovou, herna CŽP, 
pondělky 16.00 - 17.30                                    
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou  
Hanouskovou, v klubovně CŽP pondělky od 
16.00ti hodin, objednání přímo u fyzioterapeutky 
nebo tel.: 724 288 524
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin                               
Cvičení SM systém a BODYFORM s Mgr. 
L. Kořenářovou,  středy 18.00 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 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Hrátky pro děti do 3 let
Poslední roky, a zejména ten loňský, byly hojné v počtu naroze-
ných dětí v naší obci. Mnohé z maminek se vzájemně znají a tak 
se přímo nabízela myšlenka společného setkávání, jako tomu 
bývá v mateřských centrech v okolních městech. Hrátky pro děti 
do tří let vznikly z iniciativy dvou maminek, které pořádají setkání 
už od 17. října tohoto roku  -  a to každé pondělí od 9 do 11 hodin ve vrchních prostorách 
Centra života a podnikání (č. p. 200). Na děti a maminky čeká krátký program plný písniček  
a říkadel spojených s pohybem. Potom si děti hrají a maminky mají chvilku času vypít si kávu  
a probrat ta nejdůležitější témata. A že žádná maminka nesedí ráda sama doma, dokazuje, na 
zdejší poměry, vysoká návštěvnost těchto setkání. Možná je to i proto, že se zde čas od času dějí  
i zvláštní věci, jako podzimní tvoření mrňousků, focení, které zajistila jedna z maminek p. Vaculová, 
anebo chvilka s kytarou, která nás již brzy čeká.  Přejeme všem krásný předvánoční čas.

                                  Organizátorky Ivana Hrazděrová a Stanislava Pudíková
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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. 

MÁTE DLUHY NEBO EXEKUCE? POTŘEBUJETE 
SLOUČIT PŮJČKY NEBO NOVÝ ÚVĚR? MÁTE 

DLUHY NA NEMOVITOSTI? Neváhejte a volejte. 
Máme 10 let zkušeností. Tel.: 773 463 891.

Sháním rodinný dům se zahradou v okolí Jevíčka. 
Cena dle stavu nemovitosti. Nabídky prosím volejte 

nebo SMS na tel. 777 597 194. 

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.

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

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

HLEDÁM BYT V JEVÍČKU, V. OPATOVICÍCH 
I V OKOLNÍCH OBCÍCH do 15 km pro svoji 

vlastní investici, nejlépe větší 1+1, případně 2+1, 3+1. 
Nájemník nevadí, cena do 1,3 mil. Kč. FINANCOVÁNÍ 

ZAJIŠTĚNÉ. Děkuji za nabídku. Tel.: 774 765 437.

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

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


