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Jevíčští zástupci byli v anketě  
„Sportovec roku regionu Svitavy 2015“ úspěšní

Pod patronací Regionálního sdružení sportů Svitavy proběhla 12. 1. 2016 tradiční anketa  
o nejúspěšnější sportovce svitavského regionu. Město Jevíčko nominovalo za rok 2015 čty-

ři zástupce z řad našich občanů. V Tylově domě v Poličce 
byli v rámci slavnostního vyhlášení oceněni 3 z nich. Blaho-
přejeme Davidovi Dvořákovi, který byl oceněn 2. místem 
v kategorii jednotlivci – dorost za zisk titulu mistra světa  
v požárním sportu, Antonínu Dostálovi, který byl oceněn 
v kategorii trenérských osobností regionu a Marku Káňovi 
oceněnému za mimořádný sportovní výkon ziskem 6. místa 
na mistrovství Evropy v extrémním závodu Spartan Race. 

Vedení města

Barokní sýpka památkou roku 2015 v Pardubickém kraji
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje každoročně soutěž o cenu za 
nejlepší realizaci obnovy kulturních památek - Památka roku. Cena se uděluje budovám nebo 
souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty. 
Soutěž Památka roku 2015 má dvě kategorie:
1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH) 
2. kategorie: velké (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH)  
V letošním roce jsme se rozhodli přihlásit naši barokní sýpku do 1. kategorie. Zástupci člen-
ských měst na svém krajském zasedání 19. 1. 2016 v Chrudimi ji odhlasovali jako vítěze krajské-
ho kola. Ve druhé kategorii zvítězila realizace chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli. Uvidíme, jak 
se zástupcům Pardubického kraje bude dařit v kole celostátním.
Na sýpce bychom rádi ve třetí etapě obnovy realizovali restaurování vstupních dveří, obnovu 
dřevěného schodiště a vrat. V tabulce jsou uvedeny náklady na dosavadní opravy. Obnova sýp-
ky je přirozenou snahou města dokončit celkovou koncepci školního dvora jako osvědčeného 
prostoru pro pořádání kulturních akcí a koncertních představení.

Mgr. Miroslav Šafář

Fotoaktuality

Adventní koncert ZUŠ v kostele NPM

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Proběhlo kácení problémového jírovce 
na A. K. Vitáka

Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 
Brno

Z dotace MK jsme vyměnili okna na býva-
lém klášteře

Rok obnovy
 

Akce obnovy
 

Jednotlivé podíly (v Kč) Celkové náklady 
(v Kč)vlastník město dotace MK

Rok 2010 oprava střechy, oprava tesař-
ských konstrukcí

město 737 000 553 000 1 290 000

Rok 2015 úprava omítek a střechy nad 
schodištěm budovy

město 854 733 400 000 1 254 733

Vážení podnikatelé a zástupci jevíčských firem a podniků, zveme Vás na 

které proběhne v pátek 12. února 2016 v 17:00 hodin v Synagoze v Jevíčku.

V rámci setkání Vám budou představeny základní projekty a investice města 
na rok 2016 a dotační možnosti prostřednictvím MAS o.p.s. zaměřené právě 

pro podnikatelskou sféru. Závěrem proběhne malé společenské setkání.

Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 10.2.2016 na email: minarikova@jevicko.cz 
nebo tel.: 461 327 810. Setkání je určeno všem podnikatelským subjektům 

bez ohledu na činnost a velikost subjektu.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S VEDENÍM MĚSTA JEVÍČKA, 
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Co se událo v základním školství 
v roce 2015
Město Jevíčko je zřizovatelem tří škol: Zá-
kladní školy, Mateřské školy a Základní 
umělecké školy. Všechny tyto školy jsou 
samostatné právní subjekty, které mají 
svého ředitele a jistou autonomii, v rámci 
níž mohou prosazovat své vize a naplňo-
vat konkrétní cíle. Dohromady však tvoří 
funkční celek, který díky vhodnému umís-
tění nabízí vzdělávací služby žákům z Je-
víčka a okolních obcí. Žádná škola naštěstí 
netrpí nedostatkem žáků, kteří tak vytvářejí 
vhodný potenciál k dalšímu rozvoji města 
a jsou také nedílnou součástí společenské-
ho a kulturního života.  V Jevíčku je rovněž 
dobře rozvinutá síť organizací a spolků, 
které pracují s dětmi a mládeží, napomá-
hají jejich rozvoji a smysluplnému využití 
volného času.  Za tuto práci jim náleží vel-
ký dík s přáním mnoha sil do další práce.
Trendem poslední doby je aktivní účast 
v projektech, zejména těch z evropských 
strukturálních fondů. Jen v minulém roce 
2015 byla základní škola zapojena do tří 
projektů z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost. Projekt 
s názvem Rozvoj počítačové gramotnosti na 
českých školách měl za cíl zejména zvýšení 
kvalifikace pedagogických pracovníků pro 
využití moderních mobilních dotykových 
zařízení ve výuce. 
Další projekt s názvem Inspirace v Evropě 
obsahoval několik klíčových aktivit. Čte-
nářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění 
čtenářství a čtenářské gramotnosti, zahra-
niční jazykové kurzy pro učitele, stínování 
pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, 
přírodovědných a technických předmětů 
v zahraničí a zahraniční jazykově vzděláva-
cí pobyt pro žáky. 
Poslední projekt s názvem Dílny ZŠ Jevíčko 
měl za cíl rozvoj technických dovednos-
tí žáků na druhém stupni základní ško-
ly formou vytváření žákovských výrobků  
v nově vybavené dílně a rozvoj profesních 
dovedností učitelů pro výuku zaměřenou 
na zlepšení technických dovedností žáků 
základní školy.  Všechny projekty byly ke 
konci roku ukončeny, ale věřím, že přispěly 
ke zlepšení a oživení procesu vzdělávání  
a podpořily u žáků motivaci k učení.
Snad nejzásadnější událostí v oblasti zá-
kladního školství v roce 2015 byla schvá-
lená novela školského zákona. Minister-
stvo školství v souladu s touto novelou 
plánuje vzdělávat všechny žáky společně. 
Dříve odborně nazývaný proces «inkluze» 
je nyní nazýván jako «Společné vzdělá-
vání“, což znamená, že se má co nejvíce 
dětí učit společně v hlavním vzdělávacím 
proudu. Zdraví, tělesně a smyslově posti-
žení, nadaní i mentálně postižení. O těles-
ně postižené děti ale tolik nejde. Většina 
jich chodí do běžných tříd už dnes. Podle 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Wolf Rudolf     
Popelková Růžena    
Vávra Josef     
Fišerová Marie 

nové vyhlášky lze děti s těžkou poruchou 
pozornosti či děti s lehkým mentálním po-
stižením vzdělávat v běžných školách a zá-
roveň bude zrušena příloha vzdělávacího 
programu, která upravuje vzdělávání žáků 
s lehkým mentálním postižením.  Tyto děti 
budou moci zůstat na speciálních a prak-
tických školách pouze v případě, že o to 
opakovaně písemně požádají jejich rodiče.
Základní školy praktické a speciální školy 
jsou dlouhodobě dobře fungujícím prv-
kem našeho vzdělávacího systému. Jsou 
nadstandardně vybavené, mají třídy se 
sníženým počtem žáků, mají kvalifikované 
učitele schopné pracovat s dětmi, jimž je-
jich schopnosti nedovolují úspěšně zvlád-
nout učivo v běžné základní škole. Namís-
to stresu a trápení se v běžné škole mohou 
i tyto děti zažít úspěch, prožít šťastné dět-
ství a mít motivaci k dalšímu učení. 
Inkluze neboli společné vzdělávání je 
dlouhodobý proces, který probíhá již ně-
kolik let. V základních školách vzděláváme 
žáky s různými typy smyslových postiže-
ní a zrovna tak žáky cizinců. Pochybnosti 
a obavy vznikají pouze v nepřipraveném 
masivním přesunu žáků s mentálním po-
stižením do běžných základních škol. 
V důsledku těchto událostí Zastupitelstvo 
Pardubického kraje na svém zasedání 16. 
12. 2015 schválilo usnesení, že nesouhlasí 
s inkluzí žáků s mentálním postižením do 
základních škol a pověřilo hejtmana k jed-
nání s paní ministryní. Věřme, že se na 
začátku tohoto roku situace trochu uklid-
ní a podaří se vyvrátit obavy, že se jedná  
o nepřipravený experiment, který by vedl 
k výraznému zhoršení dostupnosti kvalit-
ního vzdělání.
Na závěr mi dovolte popřát vám v roce 
2016 hodně zdraví a dobrých zpráv, kte-
rých není nikdy dost.

Mgr. Miloslav Parolek

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 15. 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 15. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 15. 2. 2016 od 16:00 h
Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Připomínky a náměty občanů
6) Zpráva komise životního prostředí
7) Rozdělení dotací v grantovém systému 
 města Jevíčka pro rok 2016
8) Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích  
 ul. Třebovské a Svitavské – Jevíčko
9) Projektová dokumentace infrastruktury pro  
 výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického,  
 Jevíčko
10) Korespondence, různé
11) Diskuse
12) Usnesení

V Jevíčku dne 15. 1. 2016

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

Nabídka zaměstnání 
u Města Jevíčko

Město Jevíčko nabízí možnost zaměstná-
ní pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou  
v evidenci ÚP ČR. Podmínkou pro zaměstnání  
v rámci veřejně prospěšných prací je evi-
dence uchazeče o zaměstnání u ÚP ČR déle 
jak 5 měsíců. Podrobnější informace podá 
tajemník MěÚ Jevíčko Bc. Pavel Sedlák na 
tel. č. 737 261 119 nebo při osobním jedná-
ní v budově městského úřadu.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Usnesení z 25. schůze Rady města Jevíčka konané dne 7. prosince 2015
1/25  Rada schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy na nebytové prostory na ul. 
M. Mikuláše 449 v Jevíčku žadateli dle 
zápisu do 31. 12. 2016,

2/25  Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory na ul. 
Třebovská 71 v Jevíčku žadateli dle zá-
pisu do 31. 12. 2016,

3/25  Rada schvaluje záměr pronájmu části 
pozemku p. č. 3070 – trvalý travní po-
rost v k. ú. Jevíčko-předměstí,

4/25  Rada schvaluje úhradu faktury ve výši 
19.600 Kč vč. DPH na systém půjčová-

ní elektronických knih pro Městskou 
knihovnu v Jevíčku,

5/25  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/25  Rada schvaluje plán práce RM a ZM na 
rok 2016,

7/25  Rada schvaluje CN firmy MATOUŠEK 
CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, Brno na 
zpracování projektové dokumentace 
k vybudování uzamykatelné garáže  
k novému vozovému parku na ul.  
K. H. Borovského v Jevíčku za částku  
34.500 Kč bez DPH (41.745 Kč vč. DPH),

8/25  Rada schvaluje CN firmy MATOUŠEK 

CZ, a. s., Čechyňská 419/14a, Brno na 
zpracování pasportu objektu „béčár-
ny“ na ul. K. H. Borovského v Jevíčku, 
která by byla využita jako WC, zku-
šebna a případně knihovna za částku 
24.300 Kč bez DPH (29.403 Kč vč. DPH),

9/25  Rada schvaluje CN firmy Jiří Popelka – 
ELPO, Jevíčko na rozšíření VO u sběr-
ného dvora na ul. Na Salajce v Jevíčku 
za částku 15.331 Kč bez DPH (18.551 Kč 
vč. DPH).

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

13/1 Zastupitelstvo určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Ing. Františka 
Bušinu a Martina Pávka,

13/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zdeněk 

Klein, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Pavel Vyky-
dal,

b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 15 na 

rok 2015,
d)  rozpočet Města Jevíčko na rok 2016,
e)  rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko 

na rok 2016 ve výši 496.000 Kč,
f)  cenu stočného pro rok 2016 ve výši  

33,00 Kč/m3 vody vč. DPH,
g)  výsledek výběrového řízení k zakoupení 

osobního vozidla zn. Škoda pro potřeby 
města, kdy nejvýhodnější nabídku podala 
firma Autocentrum Přerov CZ, s. r. o., Olo-
moucká 440, 751 24 Přerov,

h)  cenovou nabídku firmy Autocentrum Pře-
rov CZ, s. r. o., Olomoucká 440, 751 24 
Přerov k zakoupení osobního vozidla zn. 
Škoda, model Octavia pro potřeby města 
za částku 409.671 Kč vč. DPH,

i)  výsledek výběrového řízení na akci „Sprá-
va veřejného osvětlení Města Jevíčko“, 
kdy nejvýhodnější nabídku podala firma 
REGAM CZ, s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 
186 00 Praha 8,

j)  cenovou nabídku a smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a firmou REGAM CZ, s. r. o., Pobřež-
ní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8 na „Správu 
veřejného osvětlení Města Jevíčko“,

k)  ceník prodeje a pronájmu pozemků,
l)  smlouvu mezi Městem Jevíčko a Českou 

spořitelnou, a. s. o poskytnutí účelového 
úvěru ve výši 5.850.000 Kč s pevnou úro-
kovou sazbou ve výši 0,50 % p. a.,

m) prodej nově zaměřených pozemků p. č. 
4241/34 (24 m2), p. č. 4241/35 (24 m2), oba 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Dani-
elu Pávkovi, K. Čapka 795, Jevíčko za cenu 
8.400 Kč/pozemek, celkem 16.800 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Danielem 
Pávkem na prodej pozemků p. č. 4241/34  
a p. č. 4241/35, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

n)  prodej nově zaměřeného pozemku  
p. č. 1750/12 (126 m2) – travní porost  
v k. ú. Jevíčko-předměstí Nadě Dokoupi-
lové, DiS., Mlýnská 754, Jevíčko za cenu 

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka konaného dne 14. prosince 2015
300 Kč/m2, celkem 37.800 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Naďou Dokoupilovou, 
DiS. na prodej pozemku p. č. 1750/12  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

o)  prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
4236/4 (718 m2) – orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí Antonínu Letovskému, 
Svitavská 534, Jevíčko za cenu 500 Kč/m2, 
celkem 359.000 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s re-
alizací přípojek stavby na tomto pozemku 
ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Antonínem Letovským 
na prodej pozemku p. č. 4236/4 v k. ú. Je-
víčko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

p)  prodej pozemků nově označených jako  
p. č. 3070/2 (9 m2) a p. č. 3077/7 (273 m2), 
oba travní porost v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí společnosti HRBATA, s. r. o., Svitavská 
166, Jevíčko za cenu 300 Kč/m2, celkem 
po přičtení ceny geometrického plánu 
90.408 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a společností HRBATA, s. r. o. na prodej 
pozemků p. č. 3070/2 a p. č. 3077/7, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

q)  koupi pozemku nově označeného jako  
p. č. 3071/11 (42 m2) – travní porost  
v k. ú. Jevíčko-předměstí od Nadi Dokou-
pilové, DiS., Mlýnská 754, Jevíčko za cenu  
300 Kč/m2, celkem 12.600 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Naďou Dokoupilovou, 
DiS. na koupi pozemku p. č. 3071/11  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

r)  koupi pozemku p. č. 1445 (13 m2) – ostatní 
plocha v k. ú. Zadní Arnoštov od Výcho-
dočeských energetických závodů, stát-
ního podniku v likvidaci, Sladkovského 
215/3, Hradec Králové za cenu 1.390 Kč,

s)  dodatek ke smlouvě o poskytování bez-
pečnostních služeb mezi Městem Jevíčko 
a společností ARAGON Security, s. r. o., 
Mojmírovo náměstí 75/2, 612 00 Brno  
s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 
za částku 53,107 Kč/hod/1 strážný, paušál 

1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 7 Kč 
za každý další ujetý km,

t)  přílohu č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu  
 odstranění odpadu č. 103000213 mezi 
Městem Jevíčko a společností SITA CZ, 
a. s., Divize JIH, Drčkova 2798/7, 628 00 
Brno,

u)  smlouvu o dílo na zpracování dotační 
žádosti na pořízení velkokapacitní ha-
sičské cisterny pro JSDH Jevíčko firmou 
Regionální rozvojová agentura Východní 
Moravy, Zlín za cenu 25.200 Kč vč. DPH  
s odměnou v případě schválení dotace ve 
výši 84.700 Kč a podání žádosti o dota-
ci do IROP, s předběžnou cenou cisterny  
8 mil. Kč a dotací z IROP v předpokládané 
výši 90 % nákladů,

v)  vypovězení smlouvy o provozování lo-
kálního infokanálu Kabelovou televizí CZ,  
s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10,

w) začátek jednacího času zasedání ZM  
v pondělí vždy od 16:00 hodin,

13/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu kontrolního výboru za období  

6. – 11. 2015,
b)  cenu vodného pro rok 2016 ve výši  

36,00 Kč/m3 vody vč. DPH,
c)  zápis ze schůze komise životního prostře-

dí ze dne 2. 11. 2015,
d)  informaci tajemníka o připravované změ-

ně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitel-
stev, kde bude možnost zvýšit maximální 
možnou výši měsíčních odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům zastupi-
telstev územních samosprávných celků  
o 3 % s účinností od 1. 1. 2016,

e)  návrh Strategického plánu rozvoje města 
Jevíčko na období 2016 – 2022,

f)  plán práce RM a ZM na rok 2016,
g)  zápisy ze schůzí komise bytové a sociál-

ní ze dne 23. 11. 2015, komise kulturní ze 
dne 14. 10. 2015 a komise stavební ze dne 
2. 12. 2015,

h)  informaci o změně provozní doby hřbito-
va v Jevíčku,

i)  informaci o konání X. Městského plesu, 
který se uskuteční v pátek dne 5. 2. 2016 
v sále hotelu Morava v Jevíčku od 20:00 
hodin,

j)  informaci starosty o jednáních týkajících 
se připravovaných komplexních pozem-
kových úprav v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v rámci protipovodňových opatření,
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Usnesení z 26. schůze Rady města Jevíčka konané dne 18. prosince 2015
1/26  Rada schvaluje CN firmy Jiří Fred Jed-

lička, Smetanova 591, Holice na umís-
tění expozice mobilního trampského 
muzea, která se uskuteční v prostorách 
bývalé sýpky za částku 9.579 Kč vč. 
DPH,

2/26  Rada schvaluje finanční příspěvek Ob-
lastní charitě Blansko ve výši 3.000 Kč, 
který bude čerpán z rozpočtu na rok 
2016,

3/26  Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Oblastní charitě Moravská Třebo-
vá za účelem promítání pohádky pro 
koledníky TKS a úhradu autobusové 
dopravy koledníků do částky 2.000 Kč,

4/26  Rada schvaluje umístění sídla Svazu 
postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s., Jevíčko na adrese Kobližná 
125, 569 43 Jevíčko,

5/26  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/26  Rada schvaluje uzavření darovací 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Měs-
tem Moravská Třebová na darování 
sedacího nábytku (108 ks sedaček)  
z kinosálu z budovy muzea Moravská 
Třebová v hodnotě 12.960 Kč,

7/26  Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo uzavřený mezi Městem Jevíč-
ko a MAS Moravskotřebovsko a Jevíč-
sko, o. p. s.,

8/26 Rada schvaluje opravu povrchu místní 

komunikace na ul. Na Salajce v Jevíčku 
firmou KERAX, s. r. o., Palackého nám. 
3, Jevíčko za částku do 20.000 Kč bez 
DPH,

9/26  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Regionální rozvojovou agen-
turou Východní Moravy, Třída Tomáše 
Bati 5146, Zlín na zpracování provozní 
monitorovací zprávy o udržitelnosti 
projektu „Protipovodňový výstražný 
systém a povodňový plán města Je-
víčko“ a předkládání této zprávy až do 
roku 2020 za částku 2.500 Kč/rok bez 
DPH,

10/26  Rada schvaluje dopracování pasportu 
místních komunikací o účelové ko-
munikace do zahrádkářských kolonií, 
příjezdy k bytovým domům na sídlišti  
a chybějící úseky místních komunikací 
jako např. na sídlišti M. Mikuláše a další 
a pověřuje IT ve spolupráci s místosta-
rostou jeho koordinací,

11/26  Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností RWE GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem  
o podmínkách napojení, o spolupráci  
a součinnosti při realizaci plynáren-
ského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní, kde předmětem smlouvy je 
stanovení podmínek napojení v bu-
doucnu realizovaného plynárenského 
zařízení pro 16 RD na ul. Vrchlického 

a smlouvu o nájmu plynárenského za-
řízení,

12/26 Rada schvaluje pronájem nebytových 
prostor v I. NP budovy U Zámečku 451, 
Jevíčko Pěveckému spolku CANTILO, 
Jevíčko za cenu 200 Kč/měsíc na dobu 
neurčitou,

13/26 Rada schvaluje zřízení věcného bře-
mene - služebnosti - práva zřídit a vést 
přes služebný pozemek p. č. st. 62/4  
v k. ú. Jevíčko-město kanalizační pří-
pojku, provozovat ji, udržovat a pro-
vádět opravy spolumajitelem Městem 
Jevíčko a majitelem č. p. 547 na ul. Kři-
vánkova v Jevíčku,

14/26  Rada schvaluje zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti – právo umístění ener-
getického vedení - opěrného bodu  
a nadzemního vedení NN přes slu-
žebný pozemek p. č. st. 62/1, jehož 
součástí je stavba č. p. 98, vše v k. ú. 
Jevíčko-město ve prospěch každého 
vlastníka pozemku p. č. st. 62/4, jehož 
součástí je stavba č. p. 547, vše v k. ú. 
Jevíčko-město,

15/26  Rada schvaluje úhradu faktury firmě 
Instalatérství Bidmon, s. r. o. Jevíčko za 
opravu společné kanalizace v poměr-
né části 27.195 Kč bez DPH pro bytový 
dům Křivánkova 98, Jevíčko.

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

13/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení č. 11/2 písm. h) ze dne 

12. října 2015 – zastupitelstvo schva-
luje prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 4236/6 (644 m2) a p. č. 4238/6  
(78 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko 
-předměstí Antonínu Letovskému, Svitav-
ská 534, Jevíčko za cenu 500 Kč/m2, celkem 

361.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
+ zálohu nákladů spojených s realizací 
přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Antonínem Letovským na pro-
dej pozemků p. č. 4236/6 a p. č. 4238/6  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-

rostu popř. místostarostu podpise smlou-
vy,

b)  bod usnesení č. 7/2 písm. k) ze dne 18. 5. 
2015 – zastupitelstvo schvaluje úpravu 
ceníku pro prodej a pronájem pozemků 
na návrh rady města.

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

Usnesení z 27. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. prosince 2015
1/27  Rada schvaluje úpravu rozpočtu Měs-

ta Jevíčko č. 16 na rok 2015,
2/27  Rada schvaluje darovací smlouvu mezi 

Městem Jevíčko a Svatým Floriánem-
-Dobrovolní hasiči roku, z. s., Zubaté-

ho 685/1, 614 00 Brno-Sever týkající se 
přijetí finančního daru ve výši 70.000 
Kč a věcných darů, které JSDH Jevíčko 
obdržela za 1. místo v soutěži „Dobro-
volní hasiči roku 2015“,

3/27  Rada schvaluje komisi pro otevírání  
a vyhodnocení nabídek na akci „Sta-
vební úpravy bytu č. 8 na ul. M. Miku-
láše v Jevíčku“ ve složení dle zápisu.

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

Usnesení z 28. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. ledna 2016
1/28  Rada schvaluje užití znaku města Jevíč-

ko pro účely obrazové přílohy vědecké 
publikace „Klíč ke znakům měst ČR“,

2/28  Rada schvaluje poskytnutí dotace ve 
výši 2.000 Kč na zajištění sociální služ-
by Domovu na zámku, Zámecká 1, Bys-
tré na základě veřejnoprávní smlouvy,

3/28  Rada schvaluje provedení opravy 
oplocení podél pozemku p. č. 88/2  
v k. ú. Jevíčko-předměstí pracovníky 
města s podmínkou úhrady materiálu 
žadatelem,

4/28  Rada schvaluje převedení nájemného 
za užívání bytu č. 1 na ul. Třebovská 
234 v Jevíčku na nájemce uvedeného 
dle zápisu s účinností od 1. 2. 2016,

5/28  Rada pověřuje IT prověřením a zamě-
řením místa pro možnost zřízení par-

kovacího místa pro držitele průkazu 
ZTP na ul. Brněnská 762,

6/28  Rada schvaluje úhradu nákladů do 
výše 10.000 Kč a poskytnutí propa-
gačních materiálů města k uspořádání 
29. ročníku halového turnaje v kopané, 
který se uskuteční ve sportovní hale na 
Žlíbkách ve dnech 6. – 7. 2. 2016,

7/28  Rada odvolává Bc. Petra Janečka z ko-
mise kulturní, cestovního ruchu a regi-
onálního rozvoje na vlastní žádost,

8/28  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

9/28  Rada schvaluje objednání technického 
osvědčení promítacího zařízení kina 
Astra v Jevíčku do částky 10.000 Kč vč. 
DPH,

10/28  Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

11/28  Rada schvaluje objednání doplňkové 
výbavy pro vozidlo Škoda Octavia od 
firmy Autocentrum Přerov CZ, s. r. o., 
do částky 30.000 vč. DPH,

12/28 Rada schvaluje CN firmy Tlamka, za-
hradní technika, Boskovice k zakoupe-
ní zametacího kartáče Vari CB-80Z za 
částku 26.990 Kč vč. DPH,

13/28 Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a firmou TIMORIS 
projekt, a. s., Náves Svobody 8/14,  
779 00 Olomouc na dotační manage-
ment projektu „Hravé Jevíčko“ za pod-
mínek uvedených ve smlouvě,
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14/28  Rada schvaluje záměr přípravy pro-
jektu pro výstavbu bytového domu na 
ul. Barvířská 560 v Jevíčku z dotačních 
prostředků prostřednictvím MAS Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s.,

15/28  Rada schvaluje text výzvy vč. zadávací 
dokumentace a seznam firem k obe-
slání na veřejnou zakázku „Návrh vý-
sadeb na veřejných prostranstvích ul. 
Třebovské a Svitavské – Jevíčko“ a ko-
misi pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu,

16/28 Rada pověřuje IT zajištěním revizí jis-
tičů v kulturním domě v Zadním Ar-

noštově a výběr vhodného sporáku  
k zakoupení,

17/28 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení funkce „vedoucí 
stavebního úřadu“, odboru výstavby  
a územního plánování Městského úřa-
du Jevíčko a složení výběrové a hod-
notící komise ve složení dle zápisu,

18/28 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na zpracování projektové doku-
mentace infrastruktury pro výstavbu 
16 RD v lokalitě ulice Vrchlického, Je-
víčko, obeslání firem a komisi pro ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek dle 
zápisu,

19/28 Rada pověřuje IT zajištěním oprav in-
teriéru městské chaty ve Smolenském 
údolí a zajištění cenových nabídek na 
provedení venkovního nátěru chaty,

20/28 Rada pověřuje vedoucí PBH svoláním 
schůzky nájemníků bytů a nájemců ne-
bytových prostor v domě na Komen-
ského nám. 167 v Jevíčku za účelem 
projednání plánovaného úklidu navr-
žených prostor pracovnicí města,

21/28 Rada schvaluje přidělení odměny ve-
doucí PBH ve výši dle přílohy zápisu.

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

14/1  Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka 
Kleina a Mgr. Petra Votroubka,

14/2  Zastupitelstvo  schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Pavla Koneč-

ná, Mgr. Jana Junková, Martin Pávek,
b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 16 na 

rok 2015,
d)  výsledek výběrového řízení na akci „Pro-

dej vysokozdvižné plošiny“, kdy nabídku 
podala jediná firma REGAM Logistics,  
s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Pra-
ha 8 za nabídkovou cenu 124.000 Kč vč. 
DPH,

e)  cenovou nabídku firmy REGAM Logistics, 
s. r. o., Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Pra-
ha 8 na odkoupení vysokozdvižné plošiny 
od města Jevíčko za částku 124.000 Kč vč. 
DPH,

f)  strategický plán rozvoje města Jevíčko na 
období 2016 – 2022,

g)  prodej nově zaměřených pozemků p. č. 
107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), oba 
ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov  
L. H. ze Zadního Arnoštova za cenu  
100 Kč/m2 bez DPH, celkem 12.300 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
+ úhradu vyhotovení geometrického plá-
nu v hodnotě 5.080 Kč + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a L. H. na prodej 
pozemků p. č. 107/2 a p. č. 2460/2, oba  
v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

h)  souhlasné prohlášení duplicitních vlast-
níků lesního pozemku p. č. 1770 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí, ve kterém V. a R. S.  
z Jevíčka uznávají vlastnictví Města Jevíč-
ko k pozemku p. č. 1770 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
souhlasného prohlášení,

i)  výsledek výběrového řízení na akci „Je-
víčko drcení odpadů cca 2.500 tun“, ve 
kterém rada města doporučuje vybrat 
nabídku firmy RESTA, s. r. o., Kojetínská 
3120/75, 750 02 Přerov za nabídkovou 
cenu 232.925 Kč vč. DPH,

j)  cenovou nabídku firmy RESTA, s. r. o., Ko-
jetínská 3120/75, 750 02 Přerov k realizaci 
drcení odpadů pro město Jevíčko za část-
ku 232.925 Kč vč. DPH,

k) výsledek výběrového řízení v rámci za-
kázky malého rozsahu „Stavební úpravy 
bytu č. 8, M. Mikuláše 551, 4. NP vlevo, Je-
víčko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 18. ledna 2016
podala firma Kamil Pitner, Obklady-pod-
lahy-krby, 798 47 Horní Štěpánov 362 za 
nabídkovou cenu 289.579 Kč bez DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíčka,

l)   cenovou nabídku a SOD mezi PBH města 
Jevíčko a firmou Kamil Pitner, Obklady-
-podlahy-krby, 798 47 Horní Štěpánov 
362 k realizaci akce „Stavební úpravy bytu 
č. 8, M. Mikuláše 551, 4. NP vlevo, Jevíčko“ 
za částku 289.579 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

m)  přílohu č. 2 ke Směrnici o cestovních ná-
hradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 
Sb. a vyhlášky MPSV ze dne 17. 12. 2015,

n)  dodatek č. 1 Grantového systému Města 
Jevíčko pro rok 2016, kterým se upravuje 
postup pro poskytování finančních dotací 
z rozpočtu města na podporu společen-
sky prospěšných aktivit,

o)  rozpočet Městského plesu 2016 ve výši 
52.300 Kč s předpokládaným hospodář-
ským výsledkem v částce 15.700 Kč, kdy 
výtěžek z plesu bude použit na výstav-
bu chodníku na ul. Svitavská v úseku od 
Domu hasičů po ul. Kostelní,

p)  finanční příspěvek Města Jevíčko Římsko-
katolické farnosti Jevíčko ve výši 193.908 
Kč vč. DPH na výměnu 6 ks oken na budo-
vě bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 
v Jevíčku, kterou provede firma JM Mrňka, 
s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice s podmín-
kou, že v letech 2016 – 2017 nebude far-
nosti ze strany Města Jevíčko poskytnuta 
žádná další finanční podpora,

q)  zásady pro stanovení odměn členům za-
stupitelstva města, předsedům a členům 
výborů a komisí v Jevíčku s účinností od  
1. 2. 2016,

14/3  Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  informaci o čerpání dotací a grantů v roce 

2015,
b) informaci tajemníka o změně nařízení vlá-

dy č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 
funkce členům zastupitelstev, kde je mož-
nost zvýšit maximální možnou výši mě-
síčních odměn za výkon funkce neuvol-
něným členům zastupitelstev územních 
samosprávných celků, 

c)  informaci starosty o provedené sondě  
v místní komunikaci na ul. Růžová  
u č. p. 77, kterou provedli pracovníci VHOS,  
a. s., kdy bylo kontrolováno podloží míst-
ní komunikace s konstatováním, že místní 
komunikace je únosná pro pojezd techni-
kou,

d)  informaci starosty o jednáních týkajících 
se připravovaných komplexních pozem-

kových úprav v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v rámci protipovodňových opatření,

e)  zápis ze schůze SPOZ ze dne 15. 12. 2015,

14/4  Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení ZM č. 12/2 písm. j) ze dne 

16. 11. 2015 – zastupitelstvo schvalu-
je prodej nově zaměřených pozemků  
p. č. 107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), 
oba ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov  
L. H. ze Zadního Arnoštova za cenu 
150 Kč/m2, celkem 18.450 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + úhradu vyhotovení 
geometrického plánu v hodnotě 5.080 Kč  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a L. H. na prodej pozemků p. č. 107/2  
a p. č. 2460/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

b)  bod usnesení ZM č. 12/2 písm. n) ze 
dne 16. 11. 2015 – zastupitelstvo schva-
luje finanční příspěvek Města Jevíčko 
Římskokatolické farnosti Jevíčko ve výši  
193.908 Kč vč. DPH na výměnu 6 ks oken 
na budově bývalého kláštera na ul. Soud-
ní č. p. 51 v Jevíčku, kterou provede firma 
JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 798 52 Koni-
ce s podmínkou, že v letech 2016 – 2017 
nebude farnosti ze strany Města Jevíčko 
poskytnuta žádná finanční podpora.

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

Nová nabídka střediska 
pečovatelské služby Jevíčko

• Pečovatelská služba nabízí zajištění dohledu 
a asistence pro seniory v upravených prosto-
rách střediska na Kobližné ulici.

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

• Služba je určena osobám, které mají sníženou 
soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné osoby.

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

V případě zájmu nás kontaktujte:
Tel: 461 326 518, 734 536 223
E-mail: psjevicko@seznam.cz

Více o nás, našich službách a cenách 
na: www.jevicko.cz
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INFORMACE OBČANŮM
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

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

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na 
podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo na Finančním úřadu pro 
Pardubický kraj, Územní pracoviště v Moravské Třebové nebo je stáhnout 
z internetu:
www.financnisprava.cz à  Daňové tiskopisy (Databáze aktuálních 
daňových tiskopisů, Vstup do sekce) nebo zadat přímo odkaz http://www.
financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-
tiskopisu

Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu FO
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů FO zaměstnanci Územního 
pracoviště v Moravské Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku 

v zasedací místnosti:
 

Po  14. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St  16. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích
Vážení občané, opět nastal příznivý čas pro „lapky“. Prosím věnujte 
v tomto období pozornost svým zahrádkám a chatám, a to v každé 
zahrádkářské a chatové kolonii, neboť opuštěné a nekontrolované ob-
jekty jsou vhodným terčem pro tyto osoby. Násilím vniknou do těchto 
objektů a majitel, který pravidelně nekontroluje svůj majetek, nemůže 
poté poskytnout informace Policii ČR, které by se měla tato událost  
v každém případě nahlásit. Pachatelé často zcizují věci, které lze ode-
vzdat 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 sna-
ží město nahrazovat nepravidelnými kontrolami pracovníky bezpeč-
nostní agentury ARAGON Security, s. r. o., která pro město vykonává 
pořádkovou službu a mimo jiné povinnosti jak již bylo zmíněno, ne-
pravidelně kontroluje chatové a zahrádkářské kolonie a na objektech 
zanechává lístečky o provedené kontrole.

    Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Žádost o pomoc s úklidem sněhu
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků 
ve městě v průběhu zimy 2016, Vás chceme požádat o součinnost 
zejména při úklidu chodníků u vlastních domů. Vzhledem k tomu, že 
odklízení sněhu pracovníky města je časově velice náročné a kapacitní 
možnosti omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu 
velmi vítána. 
Nebuďte tedy prosím lhostejni uklidit si před vlastním domem, byť se 
jedná o majetek města a byť si uvědomujeme, že nedávno schválený 
zákon ukládá starost o údržbu a úklid všech chodníků městům. Dě-
kujeme všem, kteří pochopili, že úklid při nárazových sněhových pří-
valech je obtížně zvládnutelný úkol a pomáhají podle svých sil. Této 
ochoty si velice vážíme.

Vedení města

MUDr. Jana Nádeníčková 
NEORDINUJE 19. 2. 2016.

MUDr. Zuzana Šedrlová
ŠKOLENÍ 26. 2. 2016.

Dále neordinuje každý 1. pátek v měsíci – 5. 2. 2016. 

MUDr. Ivana Křížová
NEORDINUJE 11.–12. 2. 2016.

MUDr. Jana Trčková
DOVOLENÁ 25. 2.–1. 3. 2016.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 19. 2. 2016. 

MUDr. Alena Blahová – interna
NEORDINUJE 22.–26. 2. 2016.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci – 19. 2. 2016.

Zpracovala: Minaříková Petra

Informace o vyhlášení 1. výzvy na kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 17.12.2015 1. výzvu na kotlíkové 
dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je 
dostupné na internetových stránkách: 
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 17. prosince 2015
Datum zahájení příjmu žádostí: 27. ledna 2016
Datum ukončení příjmu žádostí: 15. dubna 2016 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může 
být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí 
zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným
předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:
Ing. Adam Kubíček, tel.: 466 026 644, e-mail: adam.kubicek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Tomáš Vraspír, tel.: 466 026 643, e-mail: tomas.vraspir@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Lucie Angelová, tel.: 466 026 343, e-mail: lucie.angelova@pardubickykraj.cz

Město Jevíčko - přehled přijatých dotací v roce 2015
Částka v Kč účel - poskytovatel

25 000,00 volby Víska - Ministerstvo financí

2 661 713,00 pracovníci na veřejněprospěšné práce - ÚP Svitavy

25 000,00 knihovna, kulturní aktivity - Ministerstvo kultury

7 322,38 centrum integr. podpory, příjemce ZŠ - Pardubický kraj

82 000,00 studie protipovodňových opatření - Pardubický kraj

22 110,00 hospodaření v lesích - Pardubický kraj

338 000,00 pečovatelská služba - Pardubický kraj

104 554,00 zabezpečení škol, příjemce ZŠ - Ministerstvo školství

1 213 482,00 zvyš. kvality vzdělávání, příjemce ZŠ - Ministerstvo školství

10 000,00 festival Jevíčkovění 2015 - Pardubický kraj

83 000,00 sociální práce na MěÚ - Ministerstvo práce a sociálních věcí

400 000,00 fitness hřiště u Zámečku - Ministerstvo pro místní rozvoj

253 917,00 hasiči jednotka - Pardubický kraj

70 000,00 restaurování sousoší Piety - Pardubický kraj 

700 000,00 regenerace památek, sýpka, klášter - Ministerstvo kultury

7 724,00 provoz informačního centra - Pardubický kraj

72 036,99 svozové vozidlo Piaggio - podíl SFŽP

1 224 634,95 svozové vozidlo Piaggio - podíl Ministerstva životního prostředí

7 300 494,32 celkem
 

Ing. Jana Bartuňková, vedoucí FO
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Vánoční hrátky
Vánoční hrátky na Gymnáziu Jevíčko se uskutečnily v pondělí 21. pro-
since 2015, tedy pouhé tři dny před Štědrým dnem. A bylo to znát. 
Atmosféra byla téměř kouzelná, všichni byli rozesmátí, k sobě ohle-
duplní a milí.
Oficiální akce začíná již několik let v 14:00 hod. Ale bez řádné organi-
zace, která trvá několik týdnů před Vánočními hrátkami, by to zkrátka 
nešlo.
V den D začalo ně-
kolik studentů již 
ráno v osm hodin  
s přípravou punče  
a nepečeného cukro-
ví. Punč během ně-
kolika minut provo-
něl celé gymnázium,  
a tím navodil sváteč-
ní náladu i ostatním 
studentům, kteří ještě 
plnili své školní povin-
nosti.
Vše tedy vypuklo ve dvě hodiny odpoledne, rozezněly se koledy a dva-
náct stanovišť s různými výtvarnými technikami čekalo na své první 
návštěvníky. Ti si mohli vytvořit náušnice či lžičku z FIMA, brože z plsti 
a PET lahví, náhrdelník ze skla, namalovat svícínek, vystřihnout ozdobu 
z papíru, nazdobit perníček, vyrobit taštičky a krabičky na dárky. Ka-
ždý rok se pokoušíme Vánoční hrátky ozvláštnit něčím novým. Letos 
to byly rozetky z papíru, sešívaná zvířátka vyplňovaná vatou a tvorba 
nepečeného cukroví.
Občas bylo na některých stanovištích plno a nestíhalo se, ale když se 
chce, všechno jde. Naši studenti to zvládli  na jedničku.
Říká se, že jediné, co zůstává, jsou vzpomínky. Tedy kromě dárečků, 
vzájemného setkávání, a to i s našimi bývalými studenty (že jich letos 
bylo!), nám jistě zůstane krásná vzpomínka na Vánoční hrátky 2015.

Mgr. Jana Sedláčková         

„Srdíčkový den“
Možná jste v úterý 8. prosince potkali skupinku 

studentů a koupili jste si od nich přívěšek, barevné plastové srdíčko či 
dárkové balení kávy. Zapojili jste se tak do veřejné sbírky známé pod 
názvem „Srdíčkové dny“. 
Hlavními organizátory zimního „Srdíčkového dne“ se v Jevíčku, jako 
tradičně, staly Domov mládeže a Gymnázium Jevíčko. Celkem 26 stu-
dentů ze třídy 1. A pana profesora Baranoka se v úterý ráno rozdělilo 
do deseti skupinek a po úvodní instruktáži vyrazilo do ulic. Každá dvo-
jice či trojice měla za úkol co nejdříve prodat padesát různých sbír-
kových předmětů. Někteří studenti měli své „zboží“ prodané již v 11 
hodin, a tak vyrazili ještě pomoci méně úspěšným spolužákům. Potom 
se všichni sešli na Domově mládeže a následovalo rozpečetění látko-

vých tašek - kasiček, třídění 
a přepočítávání mincí spo-
lečně s paní vychovatelkou 
Gnipovou.
Za prodej všech pěti set 
předmětů v hodnotě 14 
245,- Kč studenti utržili cel-
kem 15 229,- Kč, získali tedy 
navíc 984,- Kč. Peníze byly 
v České spořitelně vloženy 
na účet Občanského sdru-
žení Život dětem. Výtěžek 

této sbírky je určen vážně nemocným dětem v domácí péči na úhradu 
zdravotního materiálu a pomůcek, léčebných pobytů a podobně.
Na závěr bych chtěla poděkovat vám všem, kdo jste, byť i malým  
finančním obnosem, přispěli na dobrou věc. Poděkování patří i třídě  
1. A  za vynaložené úsilí - studenti vše společnými silami zvládli a po-
dařilo se jim prodat všechny sbírkové předměty. A zejména bych chtěla 
vyzdvihnout obětavost těchto tří děvčat - Hanky Vyroubalové, Katky 
Portlové a Denisy Filipové - jejich vytrvalost a snahu pomoci druhým.

     Mgr. Darina Gnipová

Prosinec na DM
Měsíc prosinec na Domově mládeže v Jevíčku proběhl v duchu vánoč-
ních tradic a různorodých aktivit. 
Advent jsme zahájili zhotovením velkého adventního věnce, který až 
do Nového roku zdobil halu DM. Děvčata také nastrojila stromeček 
umístěný v jídelně. Paní vychovatelka Havránková zorganizovala již 
tradiční pečení perníčků a lineckého cukroví. Studenti se mohli zapojit 
do soutěže „O nejlépe vyzdobený vánoční pokoj“ nebo do turnaje ve 
fotbálku, na vítěze čekala sladká odměna. Příjemné chvíle bylo možné 
strávit „vánočním rozjímáním“ s vedoucí vychovatelkou paní Vafko-
vou - zde se zájemci pokochali výstavkou vánočních ozdob a doplňků, 

zalistovali si v re-
ceptech, zahráli si 
stolní hru Ubongo, 
zhlédli oblíbenou 
pohádku dle vý-
běru a nakonec 
ochutnali čokolá-
dové fondue. 
Důležitou událostí 
posledních před-
prázdninových dní 
byla již tradiční 
slavnostní veče-

ře. Studenti společně s vychovatelkami usedli ke svátečně prostřené 
tabuli, povečeřeli kuřecí řízek s bramborovým salátem a došlo i na 
napečené perníčky a cukroví. Poté byly vyhlášeny výsledky soutěží  
a předány ceny vítězům. Příjemný večer jsme zakončili soubojem druž-
stev při oblíbené hře Activity.

                                   Mgr. Darina Gnipová

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Gymnázium Jevíčko pořádá 
přijímací zkoušky nanečisto 

a přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky nanečisto

středa 3. 2. 2016 v 8:00

Přípravné kurzy se skládají ze dvou seminářů 
a jsou poskytovány bezplatně.

Termíny a náplň kurzů:
• 12. 2. 2016 matematika 1 a český jazyk 1
• 19. 2. 2016 český jazyk 2 a matematika 2

Přesný čas seminářů (v odpoledních hodinách) 
bude upřesněn dle aktuálního zájmu během ledna.

Přihlášku na přijímací zkoušky nanečisto 
a přípravné kurzy najdete na www.gymjev.cz. 

Přihlášky posílejte do 22. 1. 2016 na e-mail 
sponerova@gymjev.cz, poštou na adresu gymnázia 

nebo osobně na sekretariát (p. Linhartová).
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VÝPRAVA PRO BETLÉMSKÉ  
SVĚTLO DO VÍDNĚ (12.12.2015) 
Od roku 1986 cestuje jedno vybrané dítě (Dítě 
míru) z Horního Rakouska do Betléma pro Svět-
lo míru = Betlémské světlo. Z Vídně je pak světlo 
rozváženo do mnoha zemí Evropy i za moře. Od 
roku 1989 díky skautům míří Betlémské světlo 
také do Čech. 
Letošní heslo Betlémského světla znělo: „Hoff-

nung schenken – Frieden finden“ volně přeloženo „Dávejte naději - 
naleznete mír“.
Výprava do Vídně pro Betlémské světlo se stala již tradiční adventní 
akcí jevíčských skautů a skautek. Letos se 12. prosince vypravila na jih 
čtrnáctičlenná delegace.
Vyjeli jsme v šest hodin ráno od jevíčské skautské klubovny. Po příjez-
du do Vídně bylo ještě do obřadu dostatek času, a tak jsme si šli pro-
hlédnout největší Evropské skautské muzeum. Průvodce nám dělal exi-
lový old-skaut br. Leo, který v muzeu pracuje, a tak toho o vystavených 
exponátech opravdu hodně ví. Cca po hodině jsme dle vzrušených de-
bat pracovníků muzea vytušili, že se blíží na 200 skautů ze Slovinska,  
a tak jsme museli oželet prohlídku depozitářů - alespoň se máme příš-
tě na co těšit. Po prohlídce následovala svačina v tamní skautské kavár-
ně. Občerstveni jsme vyrazili do centra na slavné vídeňské vánoční trhy 
a projít se po památkách v okolí císařské rezidence Hofburg. 
Ve čtrnáct hodin jsme se přesunuli do farního kostela Neusimmering, 
kde proběhla ekumenická bohoslužba a oficiální předání Betlémského 
světla. Ekumenickou bohoslužbu koncelebrovali významní duchovní 
z evangelické, římsko-katolické, anglikánské a ortodoxní církve. Ne-
opakovatelná byla atmosféra setkání tisíců skautů z 21 zemí: Belgie, 

Bolívie, Bosny-Her-
cegoviny, České re-
publiky, Francie, Ho-
landska, Chorvatska, 
Itálie, Lucemburska, 
Maďarska, Německa, 
Polska, Portugalska, 
Rakouska, Rumun-
ska, Slovenska, Slo-
vinska, Španělska, 
Švýcarska, Ukrajiny  
a USA. Po obřadu 

nás na rozhovor odchytila nejprve rakouská ORF a následně i Česká 
televize – pozorní diváci nás mj. mohli vidět ve večerních zprávách na 
ČT24.
A pak jsme se vydali na zpáteční cestu a Betlémské světlo dovezli  
v pořádku do Jevíčka. 

Mgr. Petr Votroubek
28. oddíl skautů „Petra Müllera“ JevíčkoBasketbal Jevíčko – získáváme zkušenosti

V rámci přípravných zápasů jsme 18. listopadu vyrazili s chlapeckým 
týmem do Moravské Třebové, kde jsme se na vojenské škole utkali  
s velmi silným soupeřem. Jsou tam baskeťáci, kteří hráli v Nymburku 
a v Pardubicích, což jsou kolébky basketbalu v ČR. Kluci prohráli 44:58 

a podali výborný 
výkon. Přijely i fa-
nynky z Jevíčka, což 
kvitovali naši i vojá-
ci. Dne 11. prosince 
jsme přivítali kluky 
z Velkých Opatovic 
v hale na Žlibkách. 
Zahráli si holky  
i naši borci - klu-
ci vítězně, zatímco 
děvčata po velkém 
boji těsně prohrála. 
V únoru plánujeme 
zájezd do Litomyš-
le a na gymnázium  
v Moravské Třebové. 
Tak nám držte palce.

Za Basketbal Jevíčko 
Vymětal Radek

Halový turnaj v kopané
Nápad uspořádat halový turnaj v kopané dostali v roce 1986 učite-
lé místního gymnázia pánové Jiří Janeček, Petr Veselka a  Josef Orá-
lek. V roce 1996, kdy turnaji hrozil zánik, převzala pořádání TJ Jevíčko  
a v únoru 2016 se bude konat jubilejní 30. ročník turnaje.
První ročník turnaje vyhrálo mužstvo s.p. Diu Jevíčko, ale bohužel se 
žádné výsledkové materiály z prvního a i následujících ročníků neza-
chovaly, výsledky jsou zpracovávané od 16. ročníku a při turnaji budou 
vystaveny v hale TJ.
Turnaje se pravidelně zúčastňuje deset družstev,  která jsou první hrací 
den (sobota) rozlosována do dvou skupin, ze kterých postupují prv-
ní čtyři mužstva do nedělního vyřazovací části. Nejčastějším účastní-
kem bylo mužstvo Hradce Králové,  které bylo poskládané z bývalých  
a současných hráčů sálové kopané. Svým charakterem se jedná o je-
diný turnaj v okolí, dvoudenní zápolení dá pořádně zabrat hráčům,  
pořadatelům a rozhodčím, protože se jedná o poměrně rychlou hru. 
Turnaji je věnována velká pozornost, jak od pořadatelů tak i diváků,  
kteří se každý rok sejdou.
Na turnaji se objevují za jednotlivá mužstva vynikající hráči, kteří měli 
zkušenosti z velkého ligového fotbalu, futsalu či malé kopané a to  
i jako reprezentanti ČR. Za všechny budeme jmenovat jevíčského ro-
dáka Michala Beleje, bývalého ligového fotbalistu a současného dlou-
holetého futsalového reprezentanta ČR. 
Pro blížící se 30. ročník pořadatelé doufají, že se jednotlivá mužstva 
opět pořádně vyzbrojí kvalitními hráči, kteří budou předvádět skvělou 
hru a opět svedou kvalitně pobavit diváky, kteří, jak pevně věříme, 
navštíví v průběhu dvou hracích dnů turnaj ve velkém počtu. 

Radomil Sedlák

Šachový turnaj
Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola základních škol a víceletých 
gymnázií v šachu. Turnaj se konal ve Svitavách a utkalo se v něm 18 
družstev tvořených ze 106 žáků.
Naše družstvo ve složení: Martin Borýsek, Petr Kozelek, Filip Řeho-
řek, Vojtěch Gloser a Dostál Matěj se umístilo na krásném třetím místě  
a postupuje do krajského kola.

Trenéři: Jaroslav Hrbata a Jiří Bulička
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Městský ples
       Město Jevíčko Vás zve na

   x.Městský ples

Slosovatelné vstupné. 
Cena v předprodeji 90 Kč, místenka 10 Kč, 

na místě 120 Kč.  Předprodej od 11. 1. 2016 
v Turistickém informačním centru.

Taneční vystoupení ZUŠ Jevíčko
 Mažoretky

Světelná houslová show Tomáše Zápecy 

5. 2. 2016 od 20 hodin 
v sále hotelu Morava
Hraje kapela FRONTMEN

a Dechová hudba ZUŠ Jevíčko

Výtěžek z plesu bude použit na výstavbu chodníku na ulici Svitavská v úseku od Domu hasičů po ulici Kostelní.
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Milé 
ženy, 
zvem
e Vás 

na MĚSÍČNÍ   
DÝCHÁNEK

   regenerace a uvolnění 
 nabití energie 

 meditace a masáže 
 sdílení a sebepoznání 

 

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

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

 

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

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

KDY A KDE: V sobotu 13. února 14-18 hod v centru Palouček
CENA: 220Kč

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

či na emailové adrese martina.kasparkova@seznam.cz
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Sny 
a jak k nám promlouvají

 Na první pohled se může zdát, že sny jsou jen nakupené zbytky 
dne, které nemají hlubší význam, opak je ale pravdou. Sny 

promlouvají symbolickou řečí a mohou nám sloužit jako ukazatelé 
našeho vnitřního stavu, zrcadlit naše vztahy atp. 

Vždy na začátku setkání proběhne krátká přednáška o  možnostech 
výkladu snu, představíme si základní mapu, podle níž je možno se 
ve svých snech orientovat, a pak zkusíme v rámci skupiny některý 

konkrétní sen vztáhnout k životnímu kontextu snícího. 

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

cena: 70Kč jednorázově / či 4 setkání 200Kč
kdy: každý poslední čtvrtek v měsíci – 25.2.2016 

v 19-20:30hod
kde: RC Palouček Jevíčko

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      únor 2016

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

ve čtvrtek 11.2. v 10 hod. proběhne beseda na téma 

                                                           „Jarní alergie a nachlazení“

v měsíci březnu pravděpodobně proběhne jarní Bazárek

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 3.2. nácvik programu na Šibřinky Paloučku
středa 10.2. Šibřinky Paloučku

středa 17.2. hrátky

středa 24.2. procvičování paměti

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

Přehled akcí Jevíčko ÚNOR 2016

3. 2.  17:00  Koncert klavírní třídy I. Svojanovské,  
       Sál zámečku

5. 2.  20:00  Městský ples, Sál hotelu Morava

6. 2. - 7. 2.   9:00  30. ročník halového turnaje v kopané, Žlíbka

10. 2.  17:00  Koncert klavírní třídy I. Svojanovské,  
       Sál zámečku

11. 2.  10:00  Jarní alergie a nachlazení, RC Palouček

12. 2.  17:00  Schůzka vedení města s podnikateli, Synagoga

13. 2.  9:00  Župní přebor ve florbalu mužů a dorostenců,   
       Žlíbka

13. 2.  14:00  Měsíční dýchánek, RC Palouček

14. 2.  9:00  Župní přebor ve florbalu žáků, Žlíbka

15. 2.  16:00  15. zasedání Zastupitelstva, Městský úřad

17. 2.  17:00  Žákovský koncert, Sál zámečku

18. 2.  18:00  Listování - Kafe a cigárko, Kino

20. 2.  9:00  Noheccup 2016, Nohejbalový turnaj, Žlíbka

21. 2.  10:00  Utkání základní soutěže-šachy, Hotel Morava

25. 2.  19:00  Snová skupina, RC Palouček

26. 2.  18:00  Beseda s Hynkem Skořepou, Sál zámečku

28. 2.  10:00  Utkání okresního přeboru-šachy, Hotel Morava

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

Naším hostem bude fotograf a cestovatel Jan Košťál starší, který odborně 
posoudí vystavovaná díla. Večerem nás budou provázet Martin Geršl
a Zdeňka Mauerová, hrou na klavír večer zpříjemní Tom Haas.  Také nám 
zahraje kapela The Wall.

Fotogra�ckou výstavu
Čtvrtek 3.3.2016,18:00 hodin, Synagoga Jevíčko

Naši sponzoři:

Art reklama Letovice Gymnázium Jevíčko město Jevíčko město Velké Opatovice Zveme Vás!

18.2 / 18:00 / Jevíčko / Kino Jevíčko 
LiStOVáNí.cz: Kafe a cigárko  

(Marie Doležalová)
Vstupné 50,- Kč
Historky z hereckého podsvětí

Marie Doležalová 
(Divadlo na Fid-
lovačce /Come-
back/ Stardance) 
si začala psát blog, 
jen tak pro radost  
a pro své kolegy 
z divadla, aby je 
pobavila. Ale záhy 
Kafe a cigárko za-
čalo bavit lidi mno-
hem víc, než by se 

Marie nadála. Taky za něj získala cenu Magnesia Litera. Ty nejlepší 
glosy s podtitulem Historky z hereckého podsvětí vychází právě 
teď formou knihy. A pro LiStOVáNí je to rozhodně výzva, která 
slibuje netradiční zábavný večer. A víte co je na psaní Marušky ze 
všeho nejlepší? Že si dovede udělat legraci hlavně sama ze sebe.
účinkují: Barbora Jánová a Gustav Hašek

  

Městská knihovna v Jevíčku 

V pátek 26. února v 18.00 hodin, sál zámečku
Hynek Skořepa - Perly bulharského krasu
Bulharsko je v rámci Evropy krasovou velmocí. Vápence a příbuz-
né horniny zde pokrývají přibližně čtvrtinu rozlohy státu. Nepře-
berné množství jeskyní a dalších krasových jevů láká k návštěvě. Je 
libo skalní brána či krasový kaňon? Za monumentálními přírodními 
scenériemi nemusíte za oceán. 
Rádi byste viděli proslulý Velký 
kaňon, ale je pro Vás nedostup-
ný? Nevadí, vydejte se s námi 
do Bulharska. Země s krás-
nou přírodou, bohatou historií  
a mnoha památkami bývá ně-
kdy nazývána poslední evrop-
skou divočinou.

Využijte půjčovní doby Městské knihovny v Jevíčku.

Pondělí --------    12.30 - 19.00
Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek      --------        -------
Sobota 8.00  - 11.00

Pro všechny, kdo preferují čtečku, nabízíme půjčování elektronic-
kých knih.
Podrobnosti najdete na http://www.knihovna-jevicko.cz/, nebo se 
zastavte na zámečku v knihovně.

Těšíme se na Vás
Městská knihovna Jevíčko
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  JEVÍČKO A MĚSTO JEVÍČKO 

POŘÁDAJÍ:

30. ROČNÍK 
HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ

JEVÍČKO CUP 2015
6. – 7.  ÚNORA 2016

VE SPORTOVNÍ  HALE  NA ŽLÍBKÁCH   
ZAČÁTEK SOBOTNÍ I NEDĚLNÍ  ČÁSTI  

OD 9.00 HODIN

 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO V MÍSTNÍ HOSPŮDCE.  1. CENA – 

OD 13.15 BUDE NEDĚLNÍ PROGRAM OBOHACEN O VYSTOUPENÍ 
ŽÁKŮ ZUŠ JEVÍČKO POD VEDENÍM ALENY DOSEDLOVÉ

OD 14.00 PROBĚHNE EXHIBIČNÍ UTKÁNÍ
A DOVEDNOSTNÍ DIVÁCKÁ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVOU CENU

PO SKONČENÍ TURNAJE BUDE NEDĚLNÍ SOUTĚŽ O CENY
CENA – DIVOČÁČEK

NA PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ ZÁŽITKY VÁS ZVOU POŘADATELÉ

Město Jevíčko nabízí k prodeji pozemky 
určené k zástavbě: 
p. č. 61 – zahrada,

p. č. st. 82 – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. st. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, 

vše v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici Okružní I

•  celková rozloha 490 m2, prodej všech pozemků společně jako 
jednoho souboru nemovitostí

• minimální prodejní cena je zastupitelstvem stanovena od  
250 Kč/m2 bez DPH, podmínkou je demolice stávajících sta- 

 veb na pozemcích do jed- 
 noho roku od podpisu kup- 
 ní smlouvy dle zpracova- 
 ného projektu a dokončení  
 hrubé stavby do dvou let od  
 podpisu kupní smlouvy
• na podmínky prodeje je  

možné se informovat  
u Bc. Ondřeje Jelínka, ve-
doucího organizačního 
odboru MěÚ Jevíčko

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

Město Jevíčko nabízí k prodeji stavební pozemky v lokalitě Vrchlického
•  9 stavebních pozemků o rozloze 617 až 824 m2

•  předpokládaná doba zahájení výstavby v  roce 2016
•  cena pozemku byla zastupitelstvem stanovena na 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek inženýrských sítí (elektřina, voda, kana-

lizace, plyn)
• na podmínky prodeje a stavební regulativy schválené  

zastupitelstvem je možné se informovat u Bc. Ondřeje Jelín-
ka, vedoucího organizačního odboru MěÚ Jevíčko 

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

Srdečně Vás zveme na již tradiční

který se uskuteční  
13. února 2016 od 20.00 hod.  
v Zámeckém sále  
ve Velkých Opatovicích.

K tanci a poslechu hraje 
skupina ČT 2 Radiměř.

Šraňkovský ples,

Vstupné 50 Kč – předprodej  
vstupenek na Infocentru  
ve V. Opatovicích.

Srdečně zvou pořadatelé
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V květnu letošního roku uplyne 700 
let od narození českého krále a řím-
ského císaře Karla IV. Lucemburské-
ho, panovníka neobyčejně vzděla-
ného, moudrého a inteligentního, 
konsolidátora českého státu. Ve fon-
du Archiv města Jevíčko, odd. I. ulo-
ženém ve Státním okresním archivu 
Svitavy se sídlem v Litomyšli, nám 
tohoto panovníka připomínají dvě 
listiny vydané v Praze 25. března a 
18. června 1351, jimiž Karel IV. potvr-
zuje (konfirmuje) privilegia udělená 
městu Jevíčku českými králi Přemys-
lem Otakarem II. (listina se sice hlásí 
k  roku 1258, ve skutečnosti je však 
falzem vzniklým v letech 1300–1351) a Václavem II. (z roku 1291). Obě 
Karlovy listiny byly v nedávné době restaurovány, a to včetně peče-
tí, jež je pověřují. Ty jsou sice dochovány v neúplném stavu, nicmé-
ně jde o typ okrouhlé majestátní (velké) jednostranné pečeti vyda-
vatele o průměru 102 mm zhotovené z přírodního vosku, doplněné 
erbovními motivy. V pečetním poli shledáváme trůnícího panovníka 
s atributy královské moci (korunou, žezlem a jablkem), po jeho pravici  
by měla být na gotickém štítě erbovní figura říšského orla (tato část 
pečeti je však v obou případech odlomena), po levici pak vidíme na 
gotickém štítě erbovní figuru českého lva. Opis //ROLVS:DEI:GRATIA// 
AVGVSTVS:ET:BO//REX (dochovaný na obou pečetích v neúplnosti) je 

od pečetního pole oddělen lin-
kami. Obě pečeti jsou k listinám 
přivěšeny na hedvábných nitích. 
Dlužno dodat, že Karel IV. Lucem-
burský pečetil z titulu českého 
krále, římsko-německého krále  
a římského císaře též dalšími typy 
pečetí (včetně sekretních i dvou 
typů zlatých bul). Za Karla IV. se 
prosadili rovněž pečeti užívané 
pro určitá teritoria, a to pro hejt-
manství vratislavských lén a Hor-
ní Falc.
Karel IV. Lucemburský (1316–

1378) svým státotvorným, kulturním, hospodářským, vzdělanostním 
i stavitelským počínáním výrazně ovlivnil rozmach českých zemí i celé 
střední Evropy, v důsledku kterého se Praha stala významným politic-
kým i vzdělanostním evropským centrem a české země pak hospodář-
sky prosperující evropskou oblastí. Proto byl Karel již za svého života 
lidem uctíván a nazýván „Otcem vlasti“ a na prahu třetího tisíciletí pak 
– na základě televizní ankety – po zásluze prohlášen (byť po otci cizi-
nec /Lucemburčan/) „největším Čechem“ všech dob. 

                                                               Mgr. Oldřich Pakosta

Poznámka: popisy k obrazovým přílohám
Obr. 1  Pečeť Karla IV. pověřující listinu z 25. března 1351
Obr. 2  Pečeť Karla IV. pověřující listinu z 18. června 1351

Pečeti Karla IV. Lucemburského u restaurovaných jevíčských listin z roku 1351

Jevíčko - Vánoce - průměrné denní teploty a sněhová pokrývka
Vánoce v sledovaném období 36 roků nebyly všechny „Ladovské“. Přečkali jsme teplé, málo i hodně mrazivé. Nejteplejší byly roku 1980  
a 2013, nejmrazivější roku 1996. V tabulce si můžete porovnat jednotlivé roky.
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

24. 12. 7,5 - 1,0 - 9,4 4,1 - 4,0 - 1,2 - 4,8 - 0,3 4,9 2,0

25. 12. 6,0 - 1,0 - 4,6 6,2 - 6,7 - 1,1 - 15,2 - 1,5 1,7 1,7

26. 12. 4,0 - 1,0 0,7 5,5 - 4,4 0,5 - 9,0 - 1,3 2,8 - 0,3

Sníh leží
         

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

24. 12. -4,1 1,3 - 8,7 3,4 - 6,2 1,6 - 12,1 6,3 - 3,6 - 7,1

25. 12. -3,1 -1,5 - 9,6 - 0,1 - 5,8 2,7 - 11,9 5,4 - 5,8 - 8,3

26. 12. -1,8 -1,4 - 10,6 - 1,7 - 2,5 0,0 - 14,5 3,8 - 6,5 - 1,4

Sníh leží SL SL SL SL SL SL
  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008    2009

24. 12. - 7,9 - 10,0 - 6,4 - 11,3 4,0 3,0 0,8 - 5,0 0,3 4,3

25. 12. -3,3 0,4 - 5,8 - 8,2 2,5 - 0,1 1,7 - 3,8 - 2,4 7,1

26. 12. - 1,0 - 2,0 - 5,4 - 5,3 4,0 - 1,6 - 0,5 - 4,7 - 2,6 0,7

Sníh leží SL SL SL SL SL
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

24. 12. 2,4 1,6 0,0 4,8 5,8 1,6

25. 12. - 4,7 1,9 0,7 7,2 3,1 2,6

26. 12. - 8,7 4,0 0,9 7,7 - 1,9 4,7

Sníh leží SL SL

Rozbor:  teplé, prům. teplota nad 0°C  9x  25,0 %
    1 den prům. teplota záporná  5x  18,8 %
    2 dny prům. teplota záporná  8x  22,2 %
    3 dny prům. teplota záporná  14x  38,8 %
    alespoň 1 den ležící sníh   13x  36,1 %

Kdepak jsou ty roky, kdy jsme na Štědrý den na hrobech dělali otvory ve sněhu pro svíčky a k večeři na sáňkách vezli babičku ... 1941

František Plech
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Obec Biskupice
Tříkrálová sbírka 

V sobotu 9. ledna 2016 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní charity Moravská Třebo-
vá celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2016. Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomá-
há všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro děti  
a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou v našemu 
regionu, jsou opět použity na pomoc našeho regio-
nu. Kde konkrétně můžete zjistit na webových strán-
kách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/  
V naší obci bylo vykoledováno 10.918,- Kč. 
Děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, po-
mocníkům a koledníkům, že jim nejsou lhostejné osu-
dy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými 
dary.  Jako poděkování pro koledníky a ty, kteří se podí-
leli na organizaci sbírky, připravila OCHMT bruslení na 
ZS v Moravské Třebové a projekci pohádky v kině. Dě-
kuji otci Pawlovi za požehnání, paní Lexmanové za or-
ganizaci ze strany Charity, dále pak koledníkům Aničce 
N., Zuzce, Kristínce, Elišce V., Elišce K., Aničce K., Gitušce 
a Libušce, Karolínce, Tomovi a doprovodům Aleně, Evě 
a Libuši.  
      Filip Procházka, místostarosta obce 

Společenská rubrika
leden 2016

Naši jubilanti

Anna Pešková
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Tisková zpráva 
Tříkrálová sbírka 2016 

v Oblastní charitě  
Moravská Třebová

Letošní Tříkrálová sbírka opět potvrdila štěd-
rost našich občanů i ochotu koledníků. Celkový výnos sbírky v našem 
regionu činí krásných 453.034,- Kč, což je o 23.000 Kč více, než v loň-
ském roce. Do 30 měst, vesnic a vesniček našeho regionu vyšlo 
s koledou na rtech celkem 129 skupin koledníků, což je více než 500 
dobrovolníků! 
Všem koledníkům, dospělým i dětem patří náš upřímný dík. Dík patří 
také všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sbírky, starostům 
a zaměstnancům obecních úřadů, farnostem, školám. V rámci Tříkrá-
lové sbírky letos koledovali nejen jednotlivci, ale také skauti, školní 
třída, školka, či Dětský domov. Největší dík patří štědrým dárcům, 
kteří naší charitě opět projevili svou důvěru. 
Letošní sbírku opět doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých 
vystoupil písničkář Slávek Klecandr. Odměnou pro koledníky je pak 
Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme poděkovat ze-
jména dětským koledníkům.
Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na www.trikralo-
vasbirka.cz/vysledky
Přílohou tohoto článku je tabulka výsledků naší sbírky v jednotlivých 
obcích.

Vendula Kouřilová
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HRAVÉ ODPOLEDNE - ohlédnutí 
V neděli 17. ledna 2016 se uskutečnilo v odpoledních hodinách „Hravé odpoledne - aneb pojďte si hrát“. Akce je součástí projektu knihoven 
„Nezapomeňte (se) vrátit“. V naší nové „kulturní“ místnosti se sešlo asi padesát hráčů. Přišly děti i dospělí. Na několika stolech byly připraveny 
různé deskové hry pro jednotlivce i skupiny např.: DIXIT, QWIRKLE, IQ FIT, IQ LEG, DOBLLE, LIGRETTO, ZEMĚTŘESENÍ NA LEDOVCI a mnoho dal-
ších. Pozvání přijal i pan Frajvald z Moravské Třebové, který se hraní her věnuje profesionálně. Učil nás hrát hru OSADNÍCI Z KATANU, ve které je 
mistrem Evropy. Některé děti při odpočinku od her namalovaly velmi zdařilé obrázky.
Při hraní jsme popíjeli teplý čaj a mlsali upečené sladké pohoštění. Prožili jsme hezké, hravé, zimní odpoledne a určitě si „hraní“ zopakujeme.

Helena Neuerová - knihovna Biskupice 

POZVÁNK A                
Rok uběhl jako voda a je tu opět „Masopust“. Takže Vás všechny (malé i velké) srdečně zveme na tradiční 

„Masopustní průvod“. 
Letos v naší vesnici proběhne v sobotu 6. února 2016. 
Sraz masek bude v 11.30 hod u hasičské zbrojnice.

Ve 12.00 hod všichni společně půjdeme požádat pana starostu o povolení, abychom mohli tento den zpívat, tančit 
a být veselí. Navštívíme obyvatele nejen Biskupic, ale i Flintora a Zálesí.

Letos bude ukončení masopustního průvodu v nově vybudované „kulturní místnosti“ – technické zázemí obce 
(bývalé JZD) – místní obyvatelé již znají. Pro přespolní návštěvníky – jedná se o prostory na kraji vesnice směrem 

na Jevíčko. Ukončení masopustního průvodu je plánováno ve večerních hodinách. Připravili jsme si pro vás kulturní program 
„Pochovávání basy“. Také na Vás čeká bohatá tombola, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.

Takže přijďte se s námi pobavit, zazpívat, zatančit a hlavně se veselit a udržet několik 
desítek let starou „masopustní“ tradici v naší obci.

Helena Neuerová
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci únoru:
Emil Motliček
Drahomír Majer
Františka Pohanková
Miroslav Péč
Alfréd Hickl
Věra Vykydalová
Gratulujeme a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
 
Izabela Hollerová
Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů Chornice za přispění místních obyvatel, návštěvníků ohňostroje  
a větších sponzorů může každoročně pořádat silvestrovský ohňostroj. Pro návštěvníky je připra-
veno vždy něco na zahřátí a dle ohlasů, rok od roku hezčí ohňostroj. Tato akce je však finančně 
velmi nákladná. Když jsme před pár lety uvažovali, zda tuto akci pořádat, hlavním problémem 
byly finance. První ohňostroj stál 18 000 Kč a v letošním roce se částka vyšplhala na 34 000 Kč, 
které jsme získali výběrem finančních prostředků od občanů a od sponzorů. 
Chtěli bychom proto touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli na uspořádání silvestrovského 
ohňostroje.

                 Děkují  hasiči  Chornice

Na návštěvě v 1. třídě
Děti z mateřské školy Chornice navštívily své kamarády v 1. třídě. Ti jim předvedli, jak jsou šikov-
ní, co všechno se během několika měsíců ve škole naučili. Všichni společně si zahráli hry, plnili 
zajímavé úkoly. Nastávající školáčci si také vyzkoušeli napsat své jméno křídou na tabuli. Nyní 
se již děti těší na den, kdy i ony budou zapsány do 1. třídy základní školy.

Vážení spoluobčané,
do nového roku 2016 vám přeji zdraví, 
potom zdraví a nakonec zdraví, a to 

v takové míře, abyste se o sebe dokázali 
vždy postarat. Děkuji touto cestou všem, 

kteří mi projevili podporu. 
Moc si toho vážím a těším se.

Jiří Smékal, starosta obce.

Výsledky Tříkrálové sbírky 
v obci Chornice

Kč 18.919,-
Děkujeme Vám 

za Vaši štědrost!!!
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Martina Němcová 
ve spolupráci 

s Obcí Chornice 
Vás zve na akci

 

 Valentýnské 
tvoření 
pro děti

Akce se uskuteční 
dne 12. února 2016 

od 16.30 hodin 
v kulturním domě 

v Chornicích

Děti mladší 7 let 
v doprovodu 

dospělé osoby.

Vstupné 30,- Kč

Obec Chornice zve srdečně všechny na 

„VI. CHORNICKÉ BÁL“, 
který se uskuteční v sobotu 20. února 2016 od 20 hodin 

v místním kulturním domě.  
K tanci a poslechu v moderním i klasickém rytmu 

zahraje kapela MIX Boskovice. 

Vstupné je za 200,- Kč s večeří a místenkou, 
za 80,- Kč bez večeře a místenky. 

Počet vstupenek je omezen. 
Připraveno bude bohaté občerstvení a hodnotná „tombola“.

Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu 
nebo objednat na tel: 461 327 807 od 1. února 2016.   
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Obec Jaroměřice

Koledování ZUŠ Jevíčko
Nedělní dopoledne 20. prosince 2015 roz-
dávala 30členná skupina mladých muzikantů 
ZUŠ Jevíčko se svým zastupujícím ředitelem 
MgA. Ondřejem Čadou předvánoční dárky po 
celém regionu. Dárky formou s láskou hra-
ných koled se rozeznívaly ve středu vesnic  
i měst.
Do Jaroměřic přijeli muzikanti v 9.30 hodin. 
Trochu se zahřáli čajem ve výstavní místnos-
ti Centra života a podnikání a poté před bu-
dovou vánočně zpříjemnili čtvrtou adventní 
neděli. Paní starostka poděkovala a vděční 
posluchači se rozešli dál připravovat vše po-
třebné ke spokojenému prožití svátků... Ko-
ledníci skončili své „turné“ asi až zavečer. Patří 
všem uznání a poděkování.

Odpady – díl pátý
PAPÍR MÁ NĚKOLIK 

ŽIVOTŮ
Naše civilizace vyrostla na papíru. Knihovny 
plné knih jsou toho dokladem. A nic na tom 
nezmění stále rostoucí množství počítačů. 
Bez papíru to prostě nejde – vezměte třeba 
noviny, časopisy, knihy, papírové bankovky, 
sešity ve škole, obaly od malých sáčků až po 
velké kartonové krabice, papírové kapesníčky, 
jednorázová prostěradla v nemocnicích, toa-
letní papír či ubrousky.
Každý občan v naší republice vyprodukuje 
ročně až 45 kilogramů papírového odpadu. 
To je asi 25 % celkového množství komunál-
ního odpadu. Pokud skončí v modrém kon-
tejneru na tříděný odpad, může ještě znovu 
posloužit spolu s dřevní hmotou a bavlněný-
mi hadry na výrobu nového papíru. Suroviny 
se v papírnách rozvlákňují – opatrným „mle-
tím“ se vodě se z nich získají vlákna celulózy, 
ze kterých se pak lisuje nový papír. Papírové 
vlákno může projít recyklací až sedmkrát, pak 
už je příliš krátké a papír z něj nejde vyrobit. 
Ale i tak může najít využití třeba při kompos-
tování nebo jako izolace.
Některé druhy papíru se vyrábějí výhradně 
z recyklované suroviny – třeba noviny (bez 
sběrového papíru by asi nevycházely), obaly 
na vajíčka, toaletní papír nebo vlnité lepenky.
Do modrého kontejneru patří papíry všeho 
druhu mimo karbonového papíru (tzv. kopí-
ráku) a papírů silně znečištěných – od potra-
vin, od malování, mastných. Pokud se touto 
zásadou budete řídit, dopřejete každému 
kousku papíru jeho sedm životů.

Mgr. Iveta Glocová

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únoru své významné narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:
KALINOVÁ LUDMILA
POSPÍŠIL ANTONÍN
POSPÍŠILOVÁ LUDMILA
Všem jmenovaným přejeme  pohodové dny,  
prožité ve zdraví a spokojenosti.

Redakčním nedopatřením nebyly uvedeny  
v prosincovém zpravodaji dvě jubilantky -

BOHUMILA KREJČÍŘOVÁ
 
a svým věkem v obci nejvýznamnější 
JULIE ROVNEROVÁ
Přijměte, prosím, omluvu a o to větší přání 
klidu, pohody a zdraví.

V posledním období se narodili noví občánci 
Jaroměřic:

ALEXA TOMÁŠ
BRENCUT JAN
BLAŽEK TOBIÁŠ
HLOUŠKOVÁ BEATRIS
Všem narozeným dětem a jejich rodičům 
přejeme společnou radost ze života.

V měsíci lednu jsme se rozloučili 
s panem 
ANTONÍNEM HLOUŠKEM
Vyslovujeme upřímnou 
soustrast pozůstalým.

V měsíci lednu jsme se rozloučili 

ANTONÍNEM HLOUŠKEM
Vyslovujeme upřímnou 
soustrast pozůstalým.

Vánoční zahrádkářská 
výstava v Jaroměřicích

12. a 13. prosince 2015 opět ožil Dům za-
hrádkářů již druhou prodejní vánoční výsta-
vou. Především naše zahrádkářky tentokrát 
připravily tematickou vánoční výstavu, kde 
dominoval štědrovečerní stůl, tak, jak jej 
prostírali naši předkové. Vítaným zpestřením 
programu výstavy se stala soutěž o nejlep-
ší domácí víno. Přestože se jednalo o první 
pokus, sešlo se celkem 15 soutěžních vzor-
ků. Pěstitelé svá vína připravili nejen z oče-
kávaného ovoce jablek a rybízu, ale i šípků, 
bezinek, angreštu, arónie a dalších. Vítězství 
a hodnotné ceny si na základě zodpovědné-
ho a anonymního hodnocení ochotných ná-
vštěvníků, odnesly 3 vzorky věnované přáteli 
z Velkých Opatovic, v pořadí bezinkové, ry-
bízové a angreštové. Lze jen doufat, že tento 
první úspěšný ročník založí tradici a povzbudí 
i místní jaroměřické pěstitele a domácí výrob-
ce vín k účasti, abychom do budoucna nebyli 
válcováni vystavovatelskou i návštěvnickou 
přesilou přespolních.
 O spokojenosti zúčastněných a úspěchu akce 
se můžete přesvědčit z fotografie.

Výbor ČSZ Jaroměřice

Malá statistika z Obecní knihovny
Leden patří k měsícům zúročení a statistik.
Tak i ve vesnické knihovně je třeba sečíst vše 
potřebné a odeslat k následným součtům re-
gionu, okresu...státu. Díky počítačovému sys-
tému Clavius, který je v knihovně instalován, 
jsou součty snažší. 
Za rok 2015 jsou hodnoty následující:

Počet knih v knihovně 7571

Počet zakoupených knih 2015 202

Počet registrovaných čtenářů 305

 z toho dětí  97

Počet návštěv 4 053

Počet výpůjček, 
z toho z jiných knihoven (MVS) 
462

10 010

Počet počítačů v knihovně 3

Počet obyvatel Jaroměřic 2012

Počet výp. na jednoho návštěv-
níka

2.47

Registrační poplatek pro čtenáře od osmi let 
zůstává stejný 30,- Kč. Děti do osmi let ne-
platí.
Půjčovní doba také zůstává: pondělí, středa  
9-11 a 13-16, pátek 13-18 hodin.
Pro čtenáře knihovny i hosty Centra života 
a podnikání byla připravena řada kulturních 
i vzdělávacích akcí, které byly vesměs hojně 
navštíveny. Větší programy byly organizovány 
spolu se SPOZ, se ZŠ nebo i jinými složkami, 
některé za podpory obce, grantu „Knihovna 
21. století“ nebo s přispěním pojišťovny Ge-
nerali. Knihovna byla ke konci roku odměně-
na krajským odborem kultury za dlouholetou 
činnost částkou 10 000,- Kč, která pomohla 
k vybavenosti knihovny a k obohacení pro-
gramu.
Mnohé akce byly uskutečněny zcela zdarma 
na základě nezištnosti a obětavosti lektorů, 
přednášejících či vystavovatelů. 
Všem, kteří knihovně a kulturnímu dění  
v Centru života a podnikání pomáhají jakým-
koli způsobem, vyslovuji upřímné poděková-
ní.

Helena Vykydalová, knihovnice
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2016                              

11. 1. - 11. 2., VS, v půjčovní hodiny knihovny  
PO, ST  9-11, 13 –16,  PÁ 13 -18  Má vlast cesta-
mi proměn, putovní výstava Entente Florate.cz, 
ukázky z různých koutů naší republiky před a po 
rekonstrukcích památkových objektů
V únoru 2016 bude probíhat v Domě zahrádkářů 
každou středu odpoledne kurs košíkářství. 
Zájemci hlaste se na tel. 734 472 204.
5. 2., pátek, 15.00 h. výstavní síň Centra života 
a podnikání (VS) Korálkování s Helenou 
Podlezlovou, výtvarná dílna pro děti i dospělé, 
poplatek 20,- Kč + hodnota spotřebovaného 
materiálu, možnost zhotovení vlastního šperku 
či ozdoby
5. 2., pátek, 18.00 h., VS „Transsibiřská 
magistrála“, nejdelší světovou železnicí 
projedete téměř celé Rusko od západu na východ 
na cestopisné přednášce s panem Václavem 
Turkem
7. 2., neděle, 9.00 – 18.00 h., VS Kurz paličková-
ní s ing. Ivou Vanžurovou
9. 2., úterý, 13.30 h., VS Putování za českým 
králem Karlem IV., s dětmi družiny ZŠ seznámení 
s projektem k 700. výročí narození Otce vlasti, 
četba a výtvarná dílna na dané téma

12. 2., pátek, 18.00 h., VS Vernisáž výstavy 
„Síla energie přírody kolem nás“ - výtvarná 
tvorba Bernadety Bačové (Jaroměřice)  a Jiřiny 
Jakubcové (Borotín), s kulturním programem 
žáků pěveckého oddělení, vedeného Mgr. 
Barborou Dürrovou, ZUŠ Velké Opatovice,  malé 
občerstvení
12. 2. - 16. 3., VS, v půjčovní době knihovny  
PO, ST  9-11, 13 –16,  PÁ 13 -18 Výstava „Síla 
energie přírody kolem nás“ - výtvarná tvorba 
Bernadety Bačové  a Jiřiny Jakubcové
13. 2., sobota, 18.00 h., Restaurace „U Trojanů“ 
XIX. Turistický večer pořádá Klub českých 
turistů Jaroměřice
19. 2., pátek, 18.00 h., VS „Co zajímavého 
přináší rok 2016“ příběhy a poznatky  
z astrologické praxe p. Aleny Málkové
26. 2., pátek, 15.00 h., VS „Kouzlíme s háčkem“, 
předávání háčkovacích zkušeností starších 
mladším děvčatům výtvarná dílna pro všechny 
generace, háčky a popř. přízi s sebou, případné 
pokračování dle dohody
26. 2., pátek, 18.00 h., VS „Co (ne)víme o Karlu 
IV.“, tématická přednáška o Otci vlasti s p. Janem 
Valíčkem, upoutávka na plánované zájezdy

27. 2., sobota, 19.00 h., restaurace „U Trojanů“ 
BABSKÉ BÁL s humornými vystoupeními 
souboru VJECHÉTEK, k  tanci i poslechu hraje 
skupina STOFKA, vstupné 50,- Kč
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                 
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou Ha-
nouskovou, v mateřském centru CŽP pondělky 
od 16.00 h., objednání přímo u fyzioterapeutky 
nebo tel.: 724 288 524 
          a další dle předchozích rozpisů
PŘIPRAVUJEME:                                
21.3. pondělí, začátek představení v 19.00 h.  
odjezd autobusu  Biskupice 16.40 h., Jevíčko 
16.50 h., V. Opatovice 17.00, Jaroměřice 17.10 h. 
Zájezd na divadelní představení do divadla  
v Prostějově - VANDROVALI HUDCI  
slavnostní dvojkoncert Jiří Pavlica, Hradišťan 
a Vlasta Rédl
Vstupenka 430- Kč,+ jízdné 80,-Kč, cena celkem 
510,-Kč. Závazná přihláška se zálohou se přijímá  
v knihovně do 19.2.2016, tel.: 778 086 380

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

                                                                                                                                                      
          

Novoroční přípitek  
s Ječmínkem

Sváteční dny jsou u konce.... prosincové pří-
pravy, radost pod vánočním stromečkem, 
zklidnění o svátcích, rodinná setkání... pří-
chod Nového roku - vše uběhlo velmi rychle 
a zase se vše začíná znovu.
Tak i společný život v naší vesnici. Zahájili 
jsme ho slavnostně sice až v neděli 10. ledna 
2016, ale zato v pohodě a s lidovými písnič-
kami. Pětičlenná cimbálová muzika Ječmínek 
hned po úvodních písničkách přesvědčila 50 
hostů, že nebudou hrát nadarmo. Po slav-
nostním přípitku s přáním pevného zdraví 
zpívali nejen muzikanti, ale všichni, kteří mají 

písničky rádi. Poslední den výstavy vánočně 
a pohádkově laděných obrázků malířky Ma-
rie Fischerové Kvěchové vkusně spojil odkaz 
hudby a výtvarného umění našich předků. 
Pod vánočním stromečkem bylo ještě něko-
lik dárečků od prodejců z Adventních trhů  
a ty potěšily vylosované v malé tombole.  
Doufejme, že v tak přátelském duchu, v jakém 
probíhalo celé nedělní odpoledne, se bude  
i nadále odvíjet kulturní činnost v obci.
Sbor pro občanské záležitosti a Obecní 
knihovna děkuje Ječmínku za vynikající mu-
ziku, za sponzorství pojišťovně Generali, spo-
luúčast obce, ochotným pomocnicím a všem 
hostům za vytvoření neopakovatelné novo-
roční atmosféry.

Helena Vykydalová,  
Obecní knihovna Jaroměřice

Děkovný adventní 
koncert

Děkovný adventní koncert se uskutečnil 
v dolním kostele v Jaroměřicích 13. prosince 
2015. Hudební díla nastudovala a předvedla 
ve velmi pěkném a působivém podání s vel-
kým úspěchem u obecenstva Holóbkova 
mozeka z Protivanova. Členové nadace tímto 
tradičním koncertem poděkovali všem, kdo 
se podílejí na zkrášlení kulturní a sakrální 
památky na Kalvárii v Jaroměřicích, a to jak 
místním, nebo z blízkého či vzdáleného oko-
lí. Děkuji také všem těm, kteří přišli vyjádřit 
svůj vděk a podpořit svou účastí tuto neopa-
kovatelnou předvánoční atmosféru. Členové 
nadace se těší na další vzájemnou spolupráci 
při zvelebování vzácného poutního místa Kal-
várie, a tak věřte, že tyto střípky dobra mají 
svou velikou cenu.

Jan Lexman 
předseda Nadace fondu poutního 

místa Kalvárie v Jaroměřicích

Tříkrálová sbírka 2016
V letošním roce se tříkrálové sbírky zúčast-
nilo rekordních 9 skupinek. V Jaroměřicích  
a Nových Dvorech koledovalo 27 dětí a 9 do-
spělých, z toho i jeden kočárek! Bylo vykole-
dováno krásných 21.664,- Kč, za což vděčíme 
spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní bližní 
v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přeje-
me hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 
2016. Helena Lexmanová

Základní škola a mateřská škola, 
Jaroměřice 310 vás zve na

ZÁPIS 
DO 1. TŘÍDY

Uskuteční se 3. února 2016 
v 10 hodin a v 15.30 hodin 

v budově školy, pro děti narozené 
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 

a děti s odkladem povinné školní 
docházky z loňského roku.
Vezměte, prosím, rodný list 

dítěte, občanský průkaz zákonného 
zástupce a dětem přezůvky.

Těšíme se na vás!

DO 1. TŘÍDY
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Koupím byt v Jevíčku. Tel.: 721 332 622.

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

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

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo 
v nejbližším okolí. Opravy nevadí. Tel.: 774 193 566.

Vodoinstalatérství

Topenářství

Miroslav Tříska

Tel: 731 318 196

Jevíčko Růžová 91

Iskami@seznam.cz

Ič: 01342576  

Žena s pětiletým dítětem hledá podnájem bez kauce. 
Uvítám i podnájem zařízené místnosti. Kontakt: 

hledam.podnajem@post.cz. 

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.

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
Podmínky inzerce v Jevíčském zpravodaji byly schváleny 4. 2. 2008 na 32. schůzi 
Rady města Jevíčka bodem usnesení 9/32 a 16. 4. 2012 na  41. schůzi Rady měs-
ta Jevíčka bodem usnesení 10/41 následujícím způsobem: 1 cm délkový inzerce 
při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 100 Kč bez DPH 
(121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu ve zpravoda-
ji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma. 

Stavební firma MATOUŠEK CZ a.s. přijme do trvalého 
pracovního poměru, pro stavby v ČR i zahraničí:

• dělníky všech stavebních profesí
•stavbyvedoucí

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Tel.: 777 760 491 kl. 112, info@matousek.cz

www.matousek.cz


