
Plánujeme jarní opravy vozovek ve městě
Letošní tuhá zima se neblaze podepisuje na stavu vo-
zovek ve městě, proto jsme již na začátku roku požádali  
o jednání Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. 
Dne 9. 2. 2017 proběhla schůzka ve věci oprav krajských 
úseků komunikací ve městě s p. Štolem, vedoucím Cest-
mistrovství M. Třebová a Ing. Vodičkou, vedoucím pro-
vozního oddělení Svitavy. V rámci setkání a místního 
šetření jsme prošli problematické úseky a předali foto-
dokumentaci s písemnou žádostí o provedení oprav. Zá-
stupci SÚS přislíbili, že opravy v Jevíčku budou zařaze-
ny do plánu na jaro a léto 2017 – z toho ulice Třebovská 
bude provedena technologií tenkovrstvého asfaltové-
ho koberce s podrovnáním, spáry na Okružní III budou 
ošetřeny zástřikem emulzí a kamenivem. Křižovatka 
Brněnská se bude řešit odfrézováním ucelených úseků  
a budou vyrovnány nerovnosti a boule v povrchu vozovky.

Mgr. Miroslav Šafář

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jevíčko se těší na novou 
velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku

Město Jevíčko splnilo veškeré náležitosti a uspělo se svou žádostí o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) na velkokapa-
citní cisternovou automobilovou stříkačku (CAS). Stávající 
dosluhující mobilní zásahovou techniku doplní v nejbližší 
době nový vůz značky TATRA 815-7 6x6 CAS 30 Force. 
Jedná se o speciál vybavený a předurčený pro hašení po-
žárů o větším rozsahu, především požárů lesů a zeměděl-
ské půdy. Na konci ledna 2017 navštívili zástupci města 
společnost THT Polička, která je dodavatelem CAS. Podle 
slov zástupců dodavatele by nová cisterna mohla být je-
víčským hasičům předána v květnu u příležitosti svátku  
sv. Floriána. Děkuji všem zainteresovaným, zvláště pak 
Stanislavu Ducháčkovi a Františku Skácelovi, za spoluprá-
ci na přípravě projektu. 7. 2. 2017 město podalo žádost 
o dotaci v rámci IROP na související projekt stavebních 
úprav stávajících garáží požární zbrojnice s názvem: „Zvý-
šení odolnosti požární zbrojnice Jevíčko“. Projekt bude 
řešit též opravy ve stávající spolkové části zbrojnice. 
V rámci vyhlášené výzvy se očekává velký zájem žadatelů, 
proto držme pěsti, aby byl náš projekt úspěšný.

Mgr. Miroslav Šafář

www.jevicko.cz
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FC Žlíbka - vítězný tým 31. ročníku turnaje  
v halové kopané Jevíčko Cup

12. února jsme přivítali devět nových  
občánků našeho města 

17. února proběhl v sále hotelu Morava  
XI. Městský ples

Anketa k názvu nové ulice v lokalitě Vrchlického
NAVRHOVATEL NÁVRH NÁZVU ODŮVODNĚNÍ DATUM PODÁNÍ

Marie Parolková ul. B.Němcové čtvrť spisovatelů a básníků 16.1.2017
Mgr. Jiří Hrubý ul. prof. Josefa Ryše vynikající mineralog a pedagog,veřejně činný 10.1.2017
Mgr. Jiří Hrubý ul. Františka Továrka vzorný pedagog a pracovník s mládeží 10.1.2017
MUDr. Radmila Binarová ul. Římská archeologické nálezy v této lokalitě 31.12.2016
Mgr. Petr Votroubek ul. Petra Müllera občan, který za nás položil život v boji proti 

diktatuře a za svobodu
29.12.2016

Eva Dobešová ul. Marka Aurelia světově známý filosof a byl císařem v době, 
kdy Římané došli do Jevíčka

29.12.2016

Patrik Kutílek ul. Římská ulice se nachází na místě objevu římského 
tábora

29.12.2016

Ing. Vodák ul. Římských legií 
nebo Římská nebo Legií

důvod neuvádí - je jasný (píše) 27.12.2016

Pavel Vykydal ul. Římská nebo 
Římských legií

důvod  je zřejmý 18.12.2016

Mgr. Miloslav Parolek ul. Římských legií důvod je zřejmý 2.2.2017
Marta Pocsaiová ul. Přemysla Otakara II povýšení Jevíčka na město královské v r. 1258 4.2.2017
Bc. Pavel Sedlák ul. Římská důvod je zřejmý 6.2.2017

O názvu nové ulice bude rozhodovat zastupitelstvo města. Děkujeme za příspěvky do ankety. 
  Mgr. Miroslav Šafář, TIC   
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Vážení spoluobčané,
čas neúprosně chvátá a zakusuje se hlouběji 
do stále ještě mladého roku 2017. Vzhledem 
k tomu, že je ještě zimní období, považuji za 
aktuální záležitost zimní údržbu chodníků  
a komunikací a v této souvislosti musím říci, 
že nás letošní zima nemilosrdně prověřuje 
a nejspíš ještě něčím překvapí. Pro letošní 
sezónu jsme zavedli pevný režim pohoto-
vostí a služeb technických pracovníků, kteří 
se ve skupinách ve dne i v noci starali o úklid 
sněhu a zlepšování stavu chodníků a komu-
nikací. Bohužel kvůli přísnějším podmínkám 
úřadu práce jsme nemohli na zimu zaměst-
nat na krátkodobé pracovní úvazky naše 
osvědčené zaměstnance sezónních prací, 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci březnu 2017 oslaví 
významné životní jubileum: 
Josef Dostál          
Miloš Vykydal 
Jana Hronková  
Miloslav Macoun 
Anna Schneiderová
Božena Wernerová
Marie Gerišová
Marie Buličková
Karel Heger
František Plech 
Marie Šulová
Marie Ticháčková
Jaroslav Ambroz

Webová anketa k diferenciaci 
svozu komunálního odpadu 

Město Jevíčko uvažuje jednat se svozovou 
společností o diferenciaci četnosti svozu ko-
munálního odpadu:

Mám zájem o svoz komunál-
ního odpadu 1x za čtrnáct dní

26.9% - 75 
hlasů

Komunální odpad požaduji 
svážet 1x týdně jako doposud

73.1% - 
204 hlasů

Sdělení pro žadatele  
o městský byt v Jevíčku

Z důvodu zpřehlednění a praktické aktu-
alizace bude v měsíci březnu provedena 
selekce seznamu žadatelů o městský byt 
v Jevíčku. Ze seznamu budou vyřazeni 
všichni uchazeči s žádostmi staršími jedno-
ho kalendářního roku, kteří svůj trvající zá-
jem o přidělení či výměnu městského bytu 
neohlásili písemně na adresu MěÚ Jevíčko, 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. Žadate-
lé s neobnovenou žádostí, která je starší 
jednoho kalendářního roku, nebudou tu-
díž zahrnuti do dalších výběrových řízení  
o nové a uvolněné byty. 
Dle ustanovení vycházejících ze 3. a 14. 
schůze bytové a sociální komise vyplývá, 
že žádost o městský byt v Jevíčku je třeba 
po roce obnovovat, respektive prodlužo-
vat. Vyřazení žadatelé si v případě zájmu 
mohou podat žádost novou - aktuální; tu 
bude třeba také 1 x za rok aktualizovat. Žá-
dost je možné poslat poštou na výše uve-
denou adresu nebo odevzdat osobně na 
podatelně MěÚ Jevíčko.

           Mgr. Beran Rudolf, předseda bytové  
a sociální komise Rady města Jevíčka

vou adresu: udrzba@jevicko.cz a telefonní 
kontakt: 735 750 913 . Uvedené kontakty 
najdete na webu města pod odkazem „Zim-
ní údržba místních komunikací “ a můžete 
na ně sdělovat Vaše připomínky a podněty 
k řešení aktuálních stavů. Sdělené informa-
ce by se tak měly kromě vedení města do-
stat přímo ke skupině pracovníků, kteří bu-
dou mít momentálně na údržbě službu. Své 
připomínky můžete sdělovat celoročně. Rád 
bych poděkoval i všem občanům Jevíčka, 
kteří se starali o úklid sněhu na veřejných 
chodnících u svých domů, čímž nám velmi 
pomohli a možná odvrátili zbytečné úrazy 
nebo zlomeniny chodců.
Před rozjezdem stavební sezóny bych 
Vám také ve stručnosti představil hlav-
ní investiční záměry města pro rok 2017, 
které máme v plánu. Jsou to:

akce předp. 
náklady

termín 
realizace

Projekt Barvířská 560 – bytový dům, projektová dok. 141 000,- Kč
Protipovodňová ochrana průmyslové zóny REHAU 2 500 000,- Kč léto
Sociální zázemí a WC Panský dvůr 1 500 000,- Kč jaro
Velkokapacitní CAS pro JSDH Jevíčko 7 378 580,- Kč jaro
Růžová, oprava  kanalizace, vodovodu, VO a povrchů 4 600 000,- Kč jaro -podzim
Parkoviště M. Mikuláše 500 000,- Kč léto
Kino – projektová dokumentace 794 000,- Kč léto
Administrace žádosti IROP, PD opravy  hasičské zbrojnice 400 000,- Kč jaro
M. Mikuláše, projektová dokumentace revitalizace sídli-
ště 200 000,- Kč léto - podzim

Infrastruktura průmyslové zóny sever, projektová dok. 400 000,- Kč léto
Archiv Městského úřadu Jevíčko 274 505,- Kč zima
Oprava místní komunikace v Zadním Arnoštově 800 000,- Kč léto
Pomník obětem 1. svět války, parková úprava 890 000,- Kč léto - podzim
Zateplení bytového domu Křivánkova 98 2 400 000,-Kč léto
Okna a fasáda bytového domu Třebovská 71 1 600 000,- Kč léto - podzim
Fasáda Městského úřadu Jevíčko 1 200 000,- Kč léto - podzim
Oprava větší části hřbitovní zdi u Kostelíčku sv. Bartolo-
měje 1 200 000,- Kč podzim – jaro 

2018
Oprava chodníku na ulici Slunečná – 2. část 200 000,- Kč jaro, léto
Projekt obnovy zeleně na ulici Svitavská před  hřbitovem 200 000,- Kč podzim 

Celkem  27 178 085,- Kč

protože by tito přišli o podporu v neza-
městnanosti. Vzhledem k této situaci jsme 
do služby povolali např. i školníka MŠ Jevíč-
ko nebo správce sběrného dvora. Jistě jste 
si všimli, že jsme vybavili pracovníky lepší-
mi technickými prostředky, zejména ruční-
mi motorovými zametacími stroji, které od-
vádějí rychlou a vynikající práci. Své splnila 
i nová radlice na sníh na vozidlo Multicar.  
O zimní údržbu v Zadním Arnoštově a Ma-
říně se stará soukromý zemědělec pan Petr 
Šejnoha, za což mu velmi děkujeme. Na 
téma zimní údržby jsme zaznamenávali jak 
negativní, tak i pozitivní ohlasy, jak tomu 
ovšem bývá u všeho. Musím říci, že těch 
kladných ohlasů bylo podstatně více a po-
cházely zejména od lidí, kteří jezdí za prací 
do jiných měst a obcí a mohli tak každo-
denně srovnávat úroveň údržby v Jevíčku 
s jinými městy. Přesto se snažíme dát obča-
nům Jevíčka, Zadního Arnoštova  a Mařína  
další prostor ke sdělení svých připomínek 
k údržbě chodníků a komunikací, které 
mohou hlásit na speciálně zřízenou mailo-

Realizace některých projektů bude zá-
ležet na úspěšnosti v dotačních řízeních, 
které momentálně probíhají. Ekonomika 
Města Jevíčka je poměrně v dobré kondici 
a umožňuje nám realizovat velké množství 
akcí. Neznamená to však, že nebudeme 
obracet,  jak se říká každou korunu, ale 
situace nám umožní realizovat projek-
ty, které již delší dobu čekaly na vedlejší 
koleji. Město vstoupilo do roku 2017 
se zůstatkem na bankovním účtu ve 
výši 12 535 804,44,- Kč, oproti před-
pokládaným 11 mil. Kč. Hlavní důvody 
velmi pozitivního zůstatku na bankov-
ních účtech města je rostoucí ekonomika 
obecně, dobrá daňová výtěžnost a v ne-
poslední řadě úspěšná výběrová řízení  
a realizace projektů, které město uskuteč-
nilo v roce 2016. 
Vážení spoluobčané,
závěrem Vám přeji pěkné předjarní dny 
plné pohody a očekávaného jarního slu-
níčka.

Dušan Pávek, dipl.um., 
starosta Města Jevíčka
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XI. Městský ples se vydařil
Vážení spoluobčané,
máme za sebou 11. Městský ples, který proběhl v pátek 
17.2.2017 v sále hotelu Morava v Jevíčku. Přestože nyní 
nemám k dispozici komplexní ekonomické vyhodnoce-
ní plesu, tak si nemohu odpustit vyjádřit obrovské po-
děkování všem partnerům a sponzorům, kteří městský 
ples podpořili. Díky jejich štědrosti se nám sešlo celkem 
42 100,- Kč na sponzorských darech a smlouvách o reklamě, což předčilo naše očekávání 
s výší 30 000,- Kč. Poděkování patří i všem sponzorům, kteří darovali věcnou cenu do velké  
i malé soutěže o ceny plesu. 16 cen ve velké soutěži a 240 cen v malé soutěži o ceny bylo nád-
herných. Sponzoři tímto neposkytli jen pobavení návštěvníkům plesu, které výborně zajistily 
kapely Another Way Brno a Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko nebo vynikající tanečníci z taneční 
školy Dany Hubené v Prostějově a místní mažoretky Amorion, ale především podpořili ekono-
mický výsledek plesu, jehož výtěžek bude v letošním roce určen na výstavbu pomníku obětem 
1. světové války, který vznikne za budovou Zámečku v Jevíčku s celkovým předpokládaným 
nákladem ve výši  890 000,- Kč. Součástí  realizace projektu je i parková úprava celého pozem-
ku včetně chodníčku, zeleně a mobiliáře. Tento projekt za město podává pan místostarosta 
Mgr. Miroslav Šafář do dotačního řízení na Ministerstvo životního prostředí, které doufáme, 
projekt dotačně podpoří.
Organizačně musím velmi poděkovat i dalším lidem, kteří se na organizaci plesu podíleli. 
Vynikající osvětlení a zvuk zajistil zvukař Miroslav Horký díky své firmě MUSICSOUND system, 
výzdobu sálu a předprodej vstupenek měly na starosti pracovnice TIC Jevíčko. Poděkování 
patří za komisi kulturní její předsedkyni Pavle Konečné, která zajištovala řadu organizačních 
věcí zejména v oblasti soutěže o ceny a také dalším dobrovolníkům při prodeji lístků v soutěži 
o ceny, obsluze šatny  nebo např. pořadatelskou výpomoc Českému rybářskému svazu, MO 
Jevíčko, který reprezentoval Kamil Finsterle. Svůj díl pro zpestření posezení u stolů návštěv-
níkům zajistily členky SPOZU, které připravily vynikající koláčky a jednohubky. Za spolupráci 
se stěhováním techniky na sál a jejím následným úklidem děkuji i technickým pracovníkům 
města.  Závěrem musím říci, že se 11. Městský ples v příjemně vytopeném a dobře naladěném 
sále hotelu Morava velmi podařil a věřím, že přátelská atmosféra na plese podpořila vzájemné 
dobré a přátelské vztahy mezi občany našeho města.

  Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JEVÍČKO 

Waldorfská pedagogika v Jevíčku
V úterý 14. února proběhla v jevíčské synagoze vernisáž výstavy „Waldorfská pedagogika“, 
kterou společně připravili Základní škola waldorfská Praha - Jinonice a Gymnázium Jevíčko. 

Na jevíčském gymnáziu druhým rokem 
vyučují obor Kombinované lyceum s prvky 
waldorfské pedagogiky a tak se následná 
beseda týkala nejen základního školství, 
ale také specifik tohoto alternativního 
středoškolského oboru. Akci podpořil svojí 
návštěvou radní pro školství Pardubického 
kraje Ing. Bohumil Bernášek a v diskuzi vy-

 Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 29. 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 konání 29. za-
sedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného sta-
rostou města Dušanem Pávkem, dipl. um. v souladu 
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Dům hasičů, Svitavská 466,  
    Jevíčko 
Doba konání: 13. 03. 2017 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) Zpráva PČR M. Třebová o bezpeč. situaci za rok 

2016 na Jevíčsku
6) Zpráva o činnosti JSDH města Jevíčko
7) Rekonstrukce bytu Růžová 83, Jevíčko
8) Realizace akcí v rámci programu regenerace 

MPZ Jevíčko
9) Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018  

a 2019
10) OZV č. 1/2017, k ochraně nočního klidu a regu-

laci hlučných činností
11) Prodejní cena pozemků v nové průmyslové 

zóně mezi č. p. 400 a areálem společnosti HZS 
Jevíčko, a. s. pro společnost KERAX, s. r. o.

12) Administrace žádosti o dotaci na akci Snížení 
energetické náročnosti budovy kina Astra v Je-
víčku

13) Korespondence, různé
14) Připomínky a náměty občanů
15) Diskuse
16) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 02. 2017

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

IN F O R M ACE O B Č A N Ů M

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 a pokyny k vyplnění přehledu 
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2016 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 fyzických osob zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské 
Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku v zasedací místnosti:

Po 13. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 15. 3. 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

Požadavky:
. věk minimálně 17 let
. znalost Jevíčka a okolí
. předchozí studium cestovního ruchu     
  výhodou
. znalost německého a anglického jazyka  
  výhodou

Zájemci hlaste se v TIC Jevíčko 
do 20. března 2017.

stoupili Ing. Pavel Seleši, ředitel ZŠW a jeho 
kolegové, pedagogové Kombinovaného lycea 
Jevíčko a hlavně studenti, kteří přítomným 
zprostředkovali svoje pocity ze studia. Výsta-
vu doplnily práce a výtvory studentů, učební 
pomůcky a sešity, které po té k vidění ve ves-
tibulu gymnázia. Jevíčské gymnázium je de 
facto jedinou střední školou v České repub-
lice, která na své půdě nabízí tento typ výuky 
společně s klasickými gymnaziálními obory.

Mgr. Miroslav Šafář

hledá brigádníka na letní 
sezónu 2017
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Usnesení z 53. schůze Rady města Jevíčka konané dne 23. ledna 2017
1/53 Rada schvaluje spoluúčast města 

na akci „Vlajka pro Tibet“ v termínu  
10. 3. 2017 vyvěšením vlajky na budově 
MěÚ,

2/53 Rada schvaluje záměr pronájmu ne-
bytového prostoru ve II. NP v budově 
kina na ul. Kostelní 41 v Jevíčku, 

3/53 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy firmě Rudolf Frank, výkup su-
rovin, Linhartice 68 do 30. 4. 2017,

4/53 Rada schvaluje poskytnutí dotace TJ 
Cykloklubu Jevíčko, z. s. ve výši 80.000 
Kč na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy na podporu 41. ročníku „Zá-
vodu míru nejmladších“,

5/53 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

6/53 Rada schvaluje uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou se zá-
jemcem dle zápisu s nástupem od 
1. 3. 2017 na pozici technický pracovník 
města,

7/53 Rada schvaluje CN Mgr. Jaroslava Špaj-
se, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí na 
realizaci dotačního managementu na 
projekt „Oprava hřbitovní zdi u Koste-
líčka sv. Bartoloměje“ za částku 16.940 
Kč vč. DPH,

8/53 Rada schvaluje podání grantové žá-
dosti o dotaci Pk v rámci „Programu 
podpory Kultury a památkové péče  

v Pardubickém kraji na rok 2017“ v cel-
kové výši nákladů do 100.000 Kč,

9/53 Rada schvaluje přidělení bytu č. 1, ve-
likost 2 + 1, ul. Třebovská 427, Jevíčko, 
bytu č. 1, velikost 3 + 1, ul. Kostelní 44, 
Jevíčko a bytu č. 5, velikost 2 + 1, ul. 
M. Mikuláše 551, Jevíčko žadatelům dle 
zápisu na doporučení komise bytové  
a sociální,

10/53 Rada schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci podpory kulturních akti-
vit v Pardubickém kraji na projekt Je-
víčkovění 2017 v celkové výši nákladů 
89.000 Kč.

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

Usnesení z 54. schůze Rady města Jevíčka konané dne 6. února 2017
1/54 Rada schvaluje vydání 10 ks povolení 

vjezdu a parkování v lokalitě biocentra 
pro členy ČRS, z. s., MO Jevíčko s pod-
mínkou viditelného vymezení plochy, 
aby auta nezajížděla dále na zeměděl-
skou půdu,

2/54 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

3/54 Rada uděluje souhlas k umístění vzor-
kových náhrobních desek na hřbitově  
v Jevíčku na náklady firmy Kameno-
průmysl Komárek, s. r. o.,

4/54 Rada schvaluje zakoupení datapro-
jektoru 3LCD EPSON EB-U32 WUXGA 
3200 Ansi 15000:1 pro potřeby města 
za částku 17.532 Kč vč. DPH od firmy 
NETVOIP, s. r. o., Jevíčko,

5/54 Rada schvaluje zpracování žádosti  
o dotaci společností CEP (Centrum 
evropského projektování), Švendova 
1282, 500 03 Hradec Králové v rámci 
výzvy č. 68 operačního programu za-
městnanost – Podpora zaměstnanosti 
cílových skupin za částku 25.000 Kč 
bez DPH a příkazní smlouvu k vlastní 
realizaci projektu s názvem „Zvýšení 
zaměstnanosti osob ohrožených na 
trhu práce ve městě Jevíčko“ a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

6/54 Rada schvaluje uskutečnění divadelní-
ho představení ochotnického divadla 
Litovel s názvem „furt Furianti“ za cenu 
5.000 Kč a občerstvení účinkujících do 
částky 2.000 Kč v sále kina v Jevíčku  
v termínu 19. 3. 2017 od 17:00 h,

7/54 Rada schvaluje změnu využití území na 
tělese R43, a to pozemků p. č. 5365/1, 
p. č. 5365/2 a p. č. 5367 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, které se již léta využívají ke 
skládce stavebních materiálů a zeminy 
a zhotovení PD ke skládce stavebních 
materiálů a zeminy Ing. Petrem Kolá-
řem, 679 53 Benešov u Boskovic 23 za 
částku do 10.000 Kč (není plátce DPH),

8/54 Rada schvaluje CN agentury Radio 
Haná, s. r. o., Olomouc k reklamnímu 
vysílání rozhlasové kampaně pro Gym-
názium Jevíčko v počtu 19 placených 
spotů v částce 16.383 Kč vč. DPH,

9/54 Rada schvaluje CN firmy Ing. Jiří Žení-
šek, Moskevská 2716, Tábor na úpravu 
projektové dokumentace na akci „Za-
teplení mateřské školy a praktické ško-
ly Jevíčko“ – stavební úpravy vyvolané 
doplněním VZT zařízením za částku 

39.930 Kč vč. DPH a CN firmy ABBAX-
-CLIMA, s. r. o., El. Voračické 17, Brno 
na zhotovení projektové dokumentace 
vzduchotechniky v rámci této akce za 
částku 34.000 Kč bez DPH (není plátce 
DPH), 

10/54 Rada pověřuje vedoucí finančního od-
boru zpracováním kalkulace spotřebo-
vaných energií v kině Astra za rok 2016,

11/54 Rada schvaluje uzavření smluv o bu-
doucí smlouvě o služebnosti inženýr-
ské sítě na akci „OPRAVA VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE NA UL. 
RŮŽOVÁ A UL. SOUDNÍ V JEVÍČKU“ 
mezi Městem Jevíčko a soukromými 
vlastníky pozemků dle zápisu,

12/54 Rada schvaluje realizaci akcí v rámci 
Programu regenerace památek dle 
doporučení pracovní skupiny pro pa-
mátky,

13/54 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci 
na nepamátkový objekt v MPZ Jevíčko 
– akce „Obnova fasády budovy MěÚ 
vč. výměny zbývajících otvorových 
prvků“, 

14/54 Rada pověřuje IT přípravou výběro-
vých řízení na akce v rámci Programu 
regenerace MPZ Jevíčko dle zápisu,

15/54 Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IV-12-2015547/VB/2 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
na pozemku p. č. 518/8 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, výši jednorázové náhrady 
2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

16/54 Rada schvaluje dohodu o převodu 
práv a povinností ze Smlouvy o po-
skytování servisních služeb mezi Měs-
tem Jevíčko, společností Cleerio, s. r. o.  
a společností Geomorava, s. r. o., pro 
webovou aplikaci Geosence Mapový 
portál a Pasport Katastru nemovitostí 
a pověřuje starostu podpisem dohody,

17/54 Rada schvaluje prodej kovového regá-
lu za cenu 2.000 Kč, prodej mixeru vře-
tenového včetně příslušenství za cenu 
10.000 Kč, prodej 3 ks hrnců za cenu 
1.700 Kč a prodej elektrické smažící 
pánve za cenu 4.000 Kč zájemcům dle 
zápisu,

18/54 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku Města Jevíčko  
k 31. 12. 2016,

19/54 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
Města Jevíčko na rok 2017 dle zápisu, 

20/54 Rada pověřuje IT jednáním se zástup-
cem ŘKF Jevíčko a pracovníkem děka-
nátu Svitavy pro investiční záležitosti 
ve věci opatření odborného posouzení 
s návrhem na opravu kostelních var-
han, který bude podkladem k anketní-
mu dotazníku k Programu regenerace 
MPZ na rok 2018,

21/54 Rada pověřuje IT zajištěním podkladů 
ve věci odborného návrhu na stabili-
zaci podlahy bývalé sýpky v obou pat-
rech a statické zajištění trámoví stropu 
v 1. NP, který bude podkladem k an-
ketnímu dotazníku k Programu rege-
nerace MPZ na rok 2018.

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

Hanácká zemědělská  
společnost Jevíčko a. s.
a  Chornická z. o. s., a. s.

přijímá od 1. 3. 2016 
objednávky naturálií:

Krmná řepa - 300,- Kč/ar (cca 5 q)  
max. množství na osobu 2 ary

Brambory tříděné -  platba až  
při odběru 

Objednávky krmné řepy do  
konce března.

Objednávky přijímá: 
Helena Ducháčková
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MUDr. Jiří Hájek
Dovolená 13. - 17. 3. 2017, 

zastupuje MUDr. Jana Nádeníčková

MUDr. Karel Machánek
Dovolená 13. 3. - 17. 3. 2017

akutní případy ošetří na gyn. oddělení
v Boskovicích nebo  ve Svitavách

MUDr. Iveta Mrázková
oční ambulance V. Opatovice
Dovolená 6. - 10. 3. 2017

MUDr. Alena Blahová
interní ambulance

neordinuje 23. - 24. 3.; 27. - 29 . 3.
20. 3. ordinace pouze do 12.00

MUDr. Šedrlová Zuzana
3. 3. 2017 neordinuje - 1. pátek v měsíci 

Dovolená 13. - 17. 3. 2017
dále školení 23.-24. 3. 2017, zástup pouze 

akutní stavy Dr. Křížová, Dr. Trčková

MUDr. Křížová Ivana 
10. 3. 2017 neordinuje 

- 2. pátek v měsíci

MUDr. Trčková Jana
oznamuje,

že vzhledem ke zdravotnímu stavu 
dochází od února přechodně k úpravě 

ordinačních hodin:
Úterý:    7-12  / 7-9 bez objednání a 9-12 

pouze objednaní, sestra v ordi-
naci přítomna do 14hod./

Středa: 11-16  / 11-14 pouze objednaní a 
14-16 bez objednání, 

sestra v ordinaci přítomna do 17hod./
Ostatní dny beze změny.

Následně od března 2017 bude ordinace 
ve středu zrušena, sestra bude přítomna 

v ordinaci 11-17 hod.

MUDr. Nádeníčková
všechny informace:  

http://detskylekar-jevicko.cz

MUDr. Melková Jana
1. 3. a 7. 3. pouze do 12:00

Dovolená - 8. 3.; 16. 3. a 17. 3. 2017  

Termín svozu směsného komunálního odpadu a druhotných 
surovin z Jevíčka a místních částí v roce 2017

Komodita Místo Četnost svozu Termín svozu
Směs. komunální odpad Jevíčko 1 x 7 dnů každé pondělí
Směs. komunální odpad Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudé úterý
Papír Jevíčko, Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudý čtvrtek
Papír Mařín výzva sudý čtvrtek
Plasty Jevíčko 1 x 7 dnů lichý čtvrtek, sudá 

středa
Plasty Mařín, HZS Jevíčko výzva lichý čtvrtek
Plasty Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů lichý čtvrtek
Sklo (1100 l) 1 x 14 dnů sudé úterý
Sklo (1100 l) Mařín výzva sudé úterý
Sklo (zvony) 1 x 14 dnů sudý pátek

            Josef Alexa , Obchodní manažer SUEZ Využití zdrojů a.s.

Ukončení autobusové linky Velké Opatovice – Praha a změny ve 
veřejné dopravě 

Vážení spoluobčané,
v listopadu 2016 se na Město Jevíčko a další obce a města na trase autobusové linky č. 171100 
v trase Velké Opatovice – Praha, autobus nazývaný obecně jako „Pražák“, obrátili zástupci ČSAD 
Ústí nad Orlicí, které linku od roku 1969 provozuje, s žádostí o finanční krytí ztráty linky. Spoj je 
bohužel po celou dobu své existence provozován jako komerční, tedy na něj nepřispívá v rámci 
dopravní obslužnosti žádný z krajů, kterými autobus projíždí (Jihomoravský, Pardubický, Králo-
vehradecký, Středočeský). Ztráta této linky se vyšplhala za rok 2016 na částku 800 tis. Kč. Jedi-
ným subjektem, který na linku od roku 2009 přispíval bylo  Město Velké Opatovice částkou cca 
70 tis. Kč ročně a to z důvodu, aby spoj místo Jevíčka „startoval“ právě ve Velkých Opatovicích. 
Bohužel žádné z měst a obcí ani svazek obcí Region Moravskotřebovska a Jevíčska nebo svazek 
obcí Mikroregion Svitavsko neschválili na svých jednáních finanční příspěvky na provoz této 
autobusové linky, což je však docela pochopitelné, neboť ekonomická ztráta na lince není malá 
a města nemohou vynakládat veřejné prostředky jen na pokrývání ztrát dopravců. Starostové 
měst a obcí při jednáních zdůraznili jako prioritu posílení vazby na vlakovou dopravu v železnič-
ní stanici Svitavy, která se dnes stala ideálním nástupním místem zejména pro pohodlné a rych-
lé spojení s krajským městem Pardubice a Prahou. Rychlíky zde staví každé dvě hodiny a zajistí 
rychlé a přímé spojení ve směru na Prahu nebo Brno. Vedení ČSAD tedy rozhodlo s účinností 
od 4. března 2017 o zrušení autobusového spoje č. 171100 - „Pražák“. Souběžně s jednáními  
o osudu „Pražáku“ probíhala jednání s Pardubickým krajem o zřízení adekvátní náhrady za 
zrušený spoj. Výsledné řešení je tedy s platností od 5. 3. 2017 následující:
•  Předsunutí ranního autobusu č. 680873/2 na lince Jevíčko - Svitavy na čas 4:15. Tento spoj by 

potom přijel do Svitav, žel. st. v 05:16 h, zde je přípoj na rychlík RJ 580 Leoš Janáček ve směru 
Praha – odjezd ze Svitav 05:27 h, který má příjezd do Prahy hl. nádraží v 7:06 h.

•  Rozšíření autobusové linky č.680873/4, která původně začínala svoji jízdu v Městečku Trnáv-
ka, tak bude jezdit  již z Jevíčka s odjezdem v 5:00 h a příjezdem v 5:55 h do Svitav, aut. nádr.

•  Dále dojde i k úpravě na spoji 680873/40, který povede z Jevíčka pouze do Městečka Trnávky 
(v uvedeném úseku je vyšší počet cestujících za měsíc). Z důvodu oběhových možností auto-
busů povede nový spoj 680861/7 z Městečka Trnávky zpět do Jevíčka.

•  Náhrada za spojení na Hradec Králové, které rovněž „Pražák“ zajišťoval je řešeno také auto-
busovým spojem č. 680873/2 na lince Jevíčko - Svitavy s odjezdem z Jevíčka ve 4:15 h, který 
má příjezd do Svitav, aut. nádr. v 5:20 h, kde cestující mohou přesednout na dálkový autobus 
směr Hradec Králové a Liberec č. 7203851 s odjezdem ze Svitav v 05:30 h. 

•  Zpáteční spoje od vlaků a dalších spojů ze Svitav do Jevíčka jsou zajištěny až do večerních 
hodin. Horší situace bude pro cestující o víkendu, kdy jezdí bohužel dopravních spojů obecně 
méně. Přesné dopravní spojení zjistíte nejlépe na webu www.idos.cz. 

•  Naproti tomu za úspěch v oblasti veřejné dopravy považujeme znovuzavedení vlakové do-
pravy z Jevíčka, které je již funkční od prosince 2016. Otázkou však je, jak bude tato vlaková 
doprava využívána. Možným tipem pro případnou cestu do Prahy může tedy v pracovních 
dnech být i alternativa vlaku přímo z Jevíčka, kdy můžete nastoupit v 7:09 h na osobní vlak ve 
stanici Jevíčko, následně přestoupíte v Moravské Třebové na osobní vlak do České Třebové, 
kde poměrně bez problémů navazuje rychlíkové spojení ve směru na Prahu, kam přijedete 
v 11:06 h. Obdobným způsobem je možné cestovat i z Prahy do Jevíčka, kdy 12:52 h odjíždí 
z Hlavního nádraží v Praze rychlík „Antonín Dvořák“. A tak s přestupem v České Třebové  
a Moravské Třebové dorazíte do železniční stanice Jevíčko v 15:53 h.

Přeji tedy všem cestujícím, kteří využívají hromadnou dopravu mnoho šťastných a spokojených 
kilometrů. 

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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a Vyšší odborné škole ekonomické ve Svitavách. 
Oba soutěžící dokázali, že si postup zasloužili. 
V konkurenci 18 žáků z devíti středních škol si 
vedli výborně. Petr Mooz v okresním kole obsadil 
1. místo a postupuje do krajského kola. Zdeňka 
Mauerová úspěch našeho gymnázia završila pěk-
ným 5. místem.
Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy.
 PhDr. Zdeňka Valčíková

pině s páťáky není jen tak - ruce bolely, slzy tekly….A páťáci? Richard 
Štindl zvítězil na rychlost, druhý byl Petr Bažant a třetí Jan Smékal. 
Na obtížnost skončil druhý Petr Bažant a třetí Jan Smékal - kluci měli 
velmi vyrovnané síly, jen oni dva lezli dvě cesty navíc a Petr nakonec 
Honzu porazil o jedno sáhnutí…
A starší? Marek Ševčík zvítězil na obtížnost a druhý byl v závodu na 
rychlost, Martin Bažant byl třetí v závodu na rychlost a Anna Ševčí-
ková zvítězila jak v závodě na rychlost, tak v závodě na obtížnost.
     Celkem se závodů v Poličce zúčastnilo čtrnáct žáků naší školy - 
parádních kluků a holek.

  Němčináři ve Svitavách opět bodovali
Oběma dívkám děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy  
a Nhi Hoang Hai přejeme 
hodně úspěchů v dalším kole.

Mgr. Dita Šponerová

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Ve čtvrtek 9. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu ve Svitavách okresní kolo 
Soutěže v německém jazyce kategorie III A. Akce se zúčastnilo 14 
studentů z gymnázií a středních škol z okresu Svitavy. První místo 
obsadila naše studentka 3. ročníku Nhi Hoang Hai a postoupila tak 
do krajského kola, které se uskuteční v březnu v Pardubicích. Veronika 
Bartošková, také studentka 3. ročníku, se umístila na krásném 6. místě. 

Sportovní závody ZŠ Jevíčko

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

V pátek 27.1.2017 brzy ráno se skupina lezců z naší školy vydala na 
cestu do Poličky. Jako každoročně jeli žáci závodit na umělou horo-
lezeckou stěnu. Závodili v rychlosti (každý absolvoval dva pokusy)  
a v obtížnosti, kde každý bojoval na minimálně třech cestách. Letošní 
lezecká skupina byla obohacena i o partu čtyř druháků a o jednu 
statečnou prvňačku - tito žáci si vybojovali svoje postupové místo na 
závodech ve Velkých Opatovicích. Zbytek závodníků tvořili zkušení 
matadoři :-), které velikost horolezecké stěny v Poličce už neohromí.  
Nejmenší (jmenovitě Ester Plhoňová, Matyáš Alexa, Marek Gloc, Jere-
miáš Plhoň a Jakub Smékal) bojovali co jim síly stačily, ale být ve sku-

Školní a okresní kolo olympiády v českém jazyce

Ve čtvrtek 19.1. jsme se vydali jako tradičně na “Švihadlový čtyřboj” 
do Moravské Třebové.
Řady závodníků byly letos prořídlé - některé žáky skolila chřipka, ně-
kteří sportovali na horách. Nakonec se soutěže zúčastnilo jedenáct 
skokanů - dva z druhé třídy a devět z tříd třetích. Čtyřboje se zúčast-
ňují nejen dívky, ale i hoši.

Letos kluky podržel Jan Košťál, který Jevíčku vyskákal druhé místo. 
Dopředu střídmonož, vzad, po jedné noze a snožmo dopředu šlo 
mezi dívkami letos opět nejlépe skákat Tereze Trmačové, která vyhrá-
la a Terezii Staňkové, která obsadila místo třetí. Soutěže se v tomto 
roce zúčastnilo osm škol z okolí. A letošní rekord? Ve čtyřech disciplí-
nách, v celkovém čase 4 minuty, Terka přeskočila švihadlo 548krát.  

Mgr. Jana Ševčíková

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž 
pro žáky základních a středních škol. Řeší se v ní ná-
ročné gramatické úkoly a hodnotí se i slohová práce 
na zadané téma. 
Školní kolo II. kategorie této soutěže proběhlo na naší 
škole na začátku prosince. Zvítězila Zdeňka Mauero-
vá ze třídy 3. B před Petrem Moozem z 8. S a Annou 
Volečkovou z 1. L. Zdeňka Mauerová a Petr Mooz re-
prezentovali naše gymnázium v okresním kole. 
To se uskutečnilo 2. 2. 2017 na Obchodní akademii  
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Neobvyklá archeologická situace z doby římské od Jevíčka
V roce 2015 došlo v rámci průzkumu zaniklých komunikací na pomezí východních Čech (Lito-
myšlsko, Vysokomýtsko) a severozápadní Moravy (Malá Haná, Svitavsko) severozápadně od 
Jevíčka v lese směrem na Zadní Arnoštov k neobvyklému objevu. Těsně pod povrchem zde 
došlo k nálezu štítové puklice (kovová součást štítu zpevňující jeho střed) a dva hroty kopí. Pře-
devším štítová puklice datuje nález do doby markomanských válek (166-180 po Kr.) v průběhu 
doby římské. Je to přesně to neklidné období, z jehož průběhu máme zásluhou archeologů 
Regionálního muzea v Litomyšli (J. Němcová, P. Kejval) ve spolupráci Archeologickým ústavem 
v Brně (B. Komoróczi) doložen římský pochodový tábor v bezprostřední blízkosti Jevíčka.
Situaci nedoprovázely žádné další nálezy, jako zlomky keramiky, kosti, předměty ležely ve ste-
rilním podloží beze stop jakýchkoliv dalších situací. To činí interpretaci událostí na místě nálezu 
velmi obtížnou. Soubor bychom mohli vysvětlit jako neobvyklý hrob (ovšem bez kosterních 
pozůstatků, ať již spálených či nespálených) či jako obětinu související se zaniklou komunikací, 
v jejichž bezprostřední blízkosti předměty ležely.
V dané věci nám mohly pomoci pouze přírodovědné obory. Proto jsme na místě odebrali vzor-
ky pro stanovení zvýšené přítomnosti fosforu. Analýza následně skutečně prokázala zvýšnou míru fosforu v půdě v místě nálezu, což v daném 
případě může signalizovat přítomnost těla, které zcela podlehlo tlecím procesům. Bohužel nám to nic neříká, zda se jednalo o těšlo lidské či 
zvířecí, taktéž s absolutní jistotou neumíme říci nic o době, kdy k tomu došlo, vazba na objevené militarie ale patrně nebude náhodná.
Na základě zevrubné analýzy situace i získaných artefaktů se jako nejpravděpodobnější jeví dvě vysvětlení. Jednak může jít o zcela neobvyklou 
hrobovou situaci, vyloučit ale nemůžeme ani možnost, že se předměty do země dostaly jako obětina s částí zvířecího (?) těla ve vztahu k blízké 
komunikaci. Zda má situace vztah k římskému krátkodobému pochodovému táboru nebo k nedalekému pohřebišti z doby římské identifikova-
ném D. Víchem v r. 2006 (dnes zkoumaném Univerzitou v Hradci Králové), neumíme říci, každopádně je štítová puklice a dva hroty kopí svědkem 
neklidné doby ve druhé polovině 2. století.

PhDr. David Vích

Ohlédnutí za vánočními koncerty Cantila 
Pomalu, ale jistě se k nám blíží jaro, které všichni netrpělivě očekáváme po dlouhé a tuhé zimě. Přesto mi ale dovolte zavzpomínat na úspěšnou 
zimní sezónu pěveckého sboru Cantilo. 
Jak jste se již mohli dozvědět z předchozího příspěvku, na říjnovém soustředění zpěváci pilně nacvičovali a pilovali nový vánoční repertoár. 
Jeho osou se stalo pásmo jedenácti koled v úpravě J. Temla. Tyto krásné české koledy – známé i méně známé – jsme doplnili dalšími vánoční-
mi skladbami, některými osvědčenými „lidovkami“ a duchovními písněmi. Nově sestavený repertoár měl premiéru před samotným začátkem 

adventu – v sobotu 26. 11. v kulturním domě v Šubířově. Následovaly koncerty v kostele v Biskupicích 4. 12.  
a v Úsobrně na 1. svátek vánoční. Mezitím zpěváci „vypomohli“ při oblíbeném koledování s Deníkem na jevíčském 
náměstí 14. 12.
Vyvrcholením série vánočních koncertů bylo vystoupení na Tříkrálovém koncertu v Rychnově nad Kněžnou, kam 
jsme přijeli na pozvání spřáteleného komorního smíšeného sboru X-tet. V pátek 6. ledna, tedy přímo na Tři krále, 
jsme zazpívali v rozlehlém gotickém kostele Nejsvětější Trojice společně s dalšími sbory z Rychnova, což byly X-tet 
a Prausův pěvecký sbor, oba pod vedením p. Dagmar Zemánkové. Každý sbor se představil v dvacetiminutovém 
bloku sestávajícím většinou z vánočních písní a koled, nakonec zazněly tři společné písně – spirituály Panáček 
spí a Bim bam od Spirituál Kvintetu a lidová Z ráju pěkného města od Z. Lapčíkové. Ani silně mrazivé počasí ne-
odradilo početné diváky, kteří navštívili tuto oblíbenou tradiční akci, a na závěr se dostavili i tři králové. Posilněni 
dobrou večeří po ubytování na místním internátu jsme večer vyrazili „stmelovat kolektiv“ s místními zpěváky – jak 
jinak, než zpěvem! V sobotu dopoledne jsme absolvovali poznávací vycházku s programem, který pro nás připra-
vili naši hostitelé. Po prohlídce města a jeho pamětihodností nás místní dovedli na kopec za městem. Tam, vraceje 

se do dětských let, se všichni mohli vydovádět. 
Největším zážitkem dne bylo opékání buřtů při 
15 stupních pod nulou. Zmrzlé zpěváky naložil 
autobus a následoval odjezd domů. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat dopravní 
firmě p. Matochy za vstřícný a profesionální pří-
stup a našemu panu řidiči, který nás bezpečně 
a včas dopravil, navzdory nepříznivým podmín-
kám, do Rychnova a zpět. 
A s vámi se těším na shledanou v sobotu  
8. dubna na 7. ročníku přehlídky pěveckých sbo-
rů Okolo Jevíčka!                                                             Mgr. Darina Gnipová

 Vyjádření k článku Svitavského deníku ze dne 2.2.2017 k tématu Letopisu města Jevíčka
V červenci 2013 došlo k prasknutí přívodní hadičky na WC v budově úřadu. Voda zaplavila přízemní skladovou místnost, kde se mimo jiný 
materiál se nacházely i knihy „Letopis města Jevíčka“ autora Jaroslava Mackerleho. Vodou bylo poškozeno a následně vyřazeno celkem 73 
knih. Věc byla řádně nahlášena na pojišťovnu, která řešila tuto pojistnou událost. Následně došlo i k vyřazení poškozených věcí i knih z účetní 
evidence města. Způsobená škoda byla rovněž odškodněna pojišťovnou za poškození stavby a uskladněného materiálu v celkové výši 38.560 
Kč. Nyní při výstavbě archívu v půdních prostorách MěÚ bylo dohodnuto, že poškozené knihy budou odvezeny pracovníky města do měst-
ského sběrného dvora a bylo rozhodnuto, že dojde k jejich recyklaci z důvodu, že knihy byly poškozené vodou a byly uhrazeny pojišťovnou. 
Knihy měly putovat do zpětného výkupu papíru společně s dalším papírem nashromážděným ze sběru a výtěžek měl být poukázán na činnost 
Základní školy v Jevíčku. Knihy neskončily na smetišti, jak bylo uveřejněno ve Svitavském deníku, ale v místě, kde se třídí odpad a poškozené 
knihy, jak bylo již uvedeno, měly sloužit k recyklaci společně s dalším papírem a nedošlo tedy k jejich „svévolnému vyhození“. Bohužel jsme si 
vědomi morální újmy z likvidace knih, ale není vhodné a možné knihy poskytovat do oběhu poškozené, zejména pokud byly vyřazeny z účetní 
evidence majetku města.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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NOHEC CUP 2017
V sobotu 11. února se ve sportovní hale na Žlíbkách uskutečnil  5. ročník 
Amatérského nohejbalového turnaje trojic Nohec Cup 2017. Turnaje se 
zúčastnilo 9 týmů z Jevíčka a okolí a chvílemi byl k vidění dobrý no-
hejbal. Turnaj největší mírou zabezpečil Jirka Suchý. Poděkování patří 
všem drobným sponzorům a obci Bělá u Jevíčka, která turnaj zaštítila. 
Výsledky turnaje  
1.   místo SK Skalka
2.   místo Trnávka MIX
3.   místo Litrpůl - Žamberk
4.   místo Švagři
5.   místo Smolňáci
6.   místo Jetrnice
7.   místo Handicap Sanatorka
8.   místo Velká Roudka
9.   místo Chornice – Nehulíš nelítáš

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák a Bělou u Jevíčka Jiří Suchý

JEVÍČKO CUP 2017
Ve dnech 5. a 6. února se ve sportovní hale na Žlíbkách uskutečnil 
již 31. ročník halového turnaje v kopané Jevíčko Cup 2017. Turnaje se 
zúčastnilo tradičně 10 týmů a po celý víkend byl k vidění dobrý fotbal.  
Vítězem se stal již poněkolikáté tým FC Žlíbka. Po skončení turnaje 
proběhla tradičně bohatá tombola. Děkujeme všem, kteří se turna-
je zúčastnili a všem, kteří turnaj pomohli zabezpečit. Děkujeme všem 
sponzorům, zdravotníkům, rozhodčím, kamarádům a kamarádkám tzv. 
„nosičům vody“, kteří nezištně pomohli a hlavně Městu Jevíčko, které 
již několik let výrazně pomáhá turnaj zabezpečit. 
1.   místo FC Žlíbka
2.   místo TJ Orel Boskovice
3.   místo Brka Team
4.   místo TJ SK Jevíčko
5.   místo Malá Roudka
6.   místo TJ Sokol Křetín
7.   místo FC Boskovice
8.   místo Sokol Přemyslovice
9.   místo Arsenal Lomnice
10. místo  FC Třebětín
Nejlepší brankář Daniel Přikryl ( TJ SK Jevíčko )
Nejlepší střelec Ondřej Paděra (FC Žlíbka) 
Nejlepší  hráč  Martin Fagulec  (TJ Orel Boskovice)

Za organizátory turnaje Radomil Sedlák a Pavel Liebl

Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2017
07.03. 17:00 Makedonie s Hynkem Skořepou,  
     Sál zámečku 
11.03. 13:00 Komunikace s dětmi, Sál kina Astra
11.03. 20:00 Hvězdy na Moravě- ples,  
     Sál hotelu Morava
13.03. 09:00 Přednáška o tréninku paměti,  
     Sál zámečku
13.03. 16:00 Zasedání Zastupitelstva, Dům hasičů
14.03. 16:00 Jarní dílna, RC Palouček
18.03. 08:00 Výstava králíků, Areál chovatelů
18.03. 19:00 Slavnostní koncert, Hotel Morava
19.03. 17:00 Furt Furianti, Sál kina Astra
25.03. 09:00 2. basketbalová sobota,  
     TJ hala na Žlíbkách
25.03. 13:00 Lichožrouti- listování, Synagoga
27.03. 17:00 Na sever od Hanoje, Sál zámečku
31.03. 19:00 Noc na zámečku pro dospělé  
     - Deskobraní, Knihovna
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Pondělí 7. března 2017 od 17.00 hodin – sál 
zámečku

Makedonie s Hynkem Skořepou
RNDr. Hynek Skořepa vás provede Makedonií a před-

staví nejen nesmírné kulturní a pří-
rodní bohatství země, ale i české sto-
py v její historii.
Jedním z mnoha Čechů, kteří zane-
chali nesmazatelné stopy na Balkáně, 
byl Ludvík Kuba (1863-1956). Ten byl 
nejen nadaným malířem, ale také hu-
debníkem. 

Kromě toho se věnoval i etnografii. Pojďte se s námi opět vypra-
vit do Makedonie, tentokrát inspirováni Kubovým cestopisem Čtení  
o Makedonii. 
Vydáme se k nejhlubším jezerům Evropy, do hor, za památkami i lid-
mi této podivuhodné země.

 
Do akce Národní týden trénování pa-
měti se zapojí i Městská knihovna 
v Jevíčku přednáškami pro studenty  
i širokou veřejnost.
v pondělí 13. března v 9.00 hodin 
připravila trenérka paměti paní Pavla 
Konečná program pro veřejnost. Ne-
nechte si ujít příležitost strávit příjem-

né dopoledne a procvičit „ šedé buňky mozkové“
16. a 17. března věnuje, naše trenérka paměti celé dopoledne žákům 
ZŠ a Gymnázia Jevíčko

Sobota 25. března 2017 od 13 hodin 
- synagoga    Lichožrouti
Je to nejobratnější lupič všech dob  
a dosud nikdy nebyl dopaden. Možná 
i vám se včera nebo právě v této chví-
li ztratila ponožka. Kdo za to může? 
Lichožrout! Záhadný tvor, který žere 
ponožky a z párů dělá licháče. Jejich 
tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný příběh jedné lichožroutí ro-
dinky, starého mládence pana Vavřince a malého nešiky lichožrou-

Městská knihovna v Jevíčku pro Vás připravila
 

ta Hihlíka. A tento příběh potěší, jak je v projektu LiStOVáNí zvy-
kem, všechny generace, protože přiznejme si - komu doma nechybí 
vždycky jedna ponožka?!  Lichožrouti se stali v ocenění Magnesie 
Litery Dětskou knihou desetiletí!
- účinkují: Věra Hollá, Pavel Oubram a Tomáš Drápela, 
vstupné 50,- Kč

Pondělí 27. března od 17.00 hodin – sál zámečku
Lenka a Václav Špillarovi, známí cestovatelé a autoři cestopisů vás 
srdečně zvou na cestu Na sever od Hanoje.
Pojeďte s námi do daleké Asie. Do 
domoviny lidí, s kterými jsme zvyklí 
se vídat i u nás doma, ale o jejichž 
vlasti máme jen mlhavé představy. 
Vystartujeme z pulzujícího velkoměs-
ta Hanoj, kde se pohyb odehrává „na 
dvou kolech“. Putovat k severu bude-
me jak rýžovými políčky, tak maleb-
nými čajovými plantážemi. Navští-
víme nejvyšší vietnamské pohoří se známým horským střediskem 
SaPa, počkáme si na vyhlášené nedělní trhy zářící barevnými kroji 
mnoha horských kmenů v městečku BacHa a dojedeme i k vietnam-
sko-čínským vodopádům Ban Gioc.
Rozhodně nevynecháme ani Unescem chráněnou oblast pobřežních 
útesů a skalních homolí u města HaLong stejně jako si neodpustíme 
návštěvu jednoho z bývalých hlavních měst starodávné říše HoaLu  
a plavbu po „ponorných krasových řekách“ TamCoc a TrangAn.

Pátek 31. března 2017 od 19.00 hodin, sál zámečku a knihovna
Noc na zámečku pro dospělé aneb Deskobraní
Noc s týmem Petra Frejvalda, který je nejen mistr republiky v des-
kové hře Osadníci, ale reprezentuje i na mezinárodních soutěžích.
Na co se můžete těšit?
Naučíte se hrát deskovky a budete se 
účastnit litých bojů s dobrým vínkem 
z jevíčské vinotéky a dobrůtkami, 
které pro vás budou připraveny.
Nenechte si ujít večer pouze pro do-
spělé.

Mistrovství ČR v twirlingu
Ve dnech 3.-5. 2. 2017 se konalo Mistrovství České republiky v Karlo-
vých Varech, kterého se zúčastnila Natálie Zikmundová ve dvou dis-
ciplínách. 
V sobotu odstartovalo semifinále v rytmickém sóle, z něhož Natá-
lie postoupila do nedělního finále. V neděli se zároveň konalo finále  
v disciplíně x-strut, což je sestava na povinnou hudbu, která se sklá-
dá z gymnastických prvků v kombinaci s hůlkou. V disciplíně rytmické 
sólo se Natálie umístila na 4. místě a v disciplíně x-strut získala titul 
Vicemistr ČR a nominaci na Mistrovství Evropy, které se bude konat ve 
dnech 12.-17. 4. 2017 v Chorvatsku.          

                         trenérka Kateřina Felnerová
                                                                                                                 

Zajímavá přednáška PaedDr. Jitky 
Gruntové o výsadku „Komenský“
2. února 2017 uspořádala Městská knihovna Jevíčko zajímavou 
přednášku historičky PaedDr. Jitky Gruntové na téma výsadku „Ko-
menský“ (známého spíše pod označením „Borkaňuk“), který byl na 
konci ledna 1945 vysazen v oblasti Pohledů a po pronásledování 
dopaden na vrchu Kraví hora u Předního Arnoštova. Složení desan-
tu a jména jeho deseti členů byla vypátrána díky učiteli Františku 
Továrkovi z Jevíčka.

Mgr. Miroslav Šafář
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MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.

Vás srdečně zve na přednášku

PhDr. Lidmily Pekařové

Komunikace s dětmi,

aneb proč to neumíme
konanou v sobotu 11. 3. 2017 od 13,00 hodin

Kino Astra, Kostelní 41, Jevíčko

PhDr. Lidmila Pekařová je známou psycholožkou, pořádající
velmi úspěšné přednášky po celé republice na téma výchovy

dětí a školení pracovníků ve školství.
Je autorkou bestseleru „Jak žít a nezbláznit se“.

Vstup zdarma.

Přednáška je financována z projektu 
„Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová“

Furt FURIANTI – přijďte na nové 
představení litovelských ochotníků

Že byste už na „klasiku“ nešli? Nebojte se, jak název napovídá, 
tak jsme si 130 let starou divadelní veselohru L. Stroupežnic-
kého „trochu“ upravili. Děj se odehrává na současném venkově  
a lidé tam prožívají současné radosti a strasti. I když spousta věcí 
ve hře získala nový kabát (například radní namísto ponocného 
vybírají obecního strážníka, živé muzikanty v hospodě nahra-
dí „živé“ karaoke a Habršperk na náves přifrčí malotraktorem), 
podstata hry se nemění. Je až s podivem, jak jsou lidé dnes  
i kdysi dávno stejní.  Přijďte si to ověřit a zároveň se pobavit. 
Hrajeme v SÁLE KINA ASTRA v Jevíčku v neděli 19. března v 17:00 
hodin. Vstupné v předprodeji 40,- Kč, 50,-Kč na místě, předpro-
dej vstupenek v TIC Jevíčko od 1. 3. 2017. Více informací o tomto 
představení najdete na www.divadlolitovel.estranky.cz. 

Těšíme se, že vás pobavíme
Pavel Soldán, režisér představení

Spurníkuv Ochotnický Soubor Sokola Litovel

uvádí  dramatickou veselohru se zpěvy 
ze současné vesnice na motivy staré známé divadelní 

hry ze staré vesnicehry ze staré vesnicehry ze staré vesnice

vstupné 50,-Kč; v předprodeji 40,- Kč, 
předprodej vstupenek v TIC Jevíčko od 1. 3. 2017

Hrají:
Michal Schmalz, Zdeněk Šmíd, Martin Truxa, 

Tomáš Dědek, Jarda Skála, Romana Ambrožová,     
Iva Schmalzová, Pepa Andrle, Michal Rakowski, 
Míla Calábková, Bára Antonová, Mirko Spurník, 
Zdena Sedlářová, Tomáš Vacek, Zuzana Vacková, 

Tereza, Markéta, Sára, Marek, Filip 
a Ondřej Soldánovi,  Jana a Pavel Vackovi, 

kulisy: Petr Linduška,  světla: Radek Štýbnar
Scénář a režie: Pavel Soldán

kulisy: kulisy: 

www.divadlolitovel.estranky.cz

 

Basketbalový klub Jevíčko 
vás srdečně zve na 

2. basketbalovou sobotu 
 

Kdy: 25.března 2017 od 9.00 h 

Kde: hala TJ na Žlibkách 
 

 

Program: 

 dovednostní soutěže  
 ukázky tréninkových aktivit 
 turnaj klubových týmů 
 zápas s Mohelnicí (dívky U15) 

 

Sportovní oděv a obuv s sebou. Počítáme s tím, že si zahrají všichni. 

Drobné občerstvení zajištěno. 

www.basketjevicko.cz 
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Termíny: 2.7. - 8.7.2017  
  9.7. - 15.7.2017
  16.7.-21.7.2017 

LETNÍ KOŇSKÉ 
TÁBORY 2017

Ubytování:  ve stylové kolibě v pokojích
Strava:  domácí , 5x denně
Výcvik:  denně s profesionálním  trenérem
Program :  výuka teorie i praxe jízdy na koni 
(dle pokročilosti účastníků), hry, výlety, koupání atd.

Maximální počet účastníků v turnuse je 12 dětí.
K dispozici bazén, v případě nepříznivého počasí hala. 
Přihlášky: e-mail: jkosadalipa@email.cz, 
p. Kaderková tel: 775760080

Téma letošního tábora: Objevení Ameriky

K dispozici bazén, v případě nepříznivého počasí hala. 

na Osadě Lípa u Jevíčka



Jevíčský zpravodaj
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DECHOVÝ ORCHESTR MALÁ HANÁ 
A HOTEL MORAVA JEVÍČKO 
SI VÁS DOVOLUJE SRDEČNĚ POZVAT NA

ZAZNÍ SVĚTOVÉ MELODIE  
A NEJVĚTŠÍ HITY V ARANŽMÁ  
PRO DECHOVÝ ORCHESTR MALÁ HANÁ

ORCHESTR ŘÍDÍ  
JIŘÍ PALÁN A JAROMÍR GAMBA

PARTNEŘI: 
HOTEL MORAVA JEVÍČKO, KSMT, CUKRÁRNA  
A KAVÁRNA U MLSNÉ KOČKY,  AUTO BARTOŇ,  
PROSPERITY FS,  AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MATOCHA, 
PAVEL KUDLÁČEK - VÁŠ RD NA KLÍČ CETKOVICE,  
MIKROREGION MALA HANA, MAS PARTNERSTVÍ VENKOVA 

   

18. 3. 2017 
19 h. × 50 Kč
Hotel Morava Jevíčko

SLAVNOSTNÍ 
KONCERT

SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA ZO JEVÍČKO 

POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 
18. BŘEZNA 2017 

XIV. JARNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU 
KRALÍKŮ

V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA:

8oo – 15 oo
 hod.

Během výstavy je možnost zakoupení chovných králíků

Občerstvení zajištěno               Srdečně zvou pořadatelé 
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Březen 1942 – začátek konce jevíčských židů a příběh jedné rodiny
Zrůdné nacistické plány na likvidaci jedné lidské rasy v Evropě dostaly 
konkrétní podobu až na konferenci 20. ledna 1942 u jezera Wannsee 
na západním okraji Berlína. S podrobným scénářem systematického vy-
vražďování seznámil účastníky Reinhard Heydrich. Výsledky jsou známy: 
šest milionů evropských Židů…
V samotném Německu se Židé ocitali na okraji společnosti již v roce 
1933, zcela pak po vyhlášení norimberských zákonů v roce 1935 a od 
března 1938 po tzv. anšlusu Rakouska i tam. Plány na vyhlazení všeho 
židovského obyvatelstva nacisté postupně uplatňovali na všech jimi ob-
sazených či dobytých územích. Norimberské rasové zákony předzna-
menaly holocaust.
Období druhé republiky (Česko-Slovenská republika od 1. října 1938 
do 14. března 1939)  již znamenalo pro židovské obyvatelstvo značný 
úbytek společenského a ekonomického postavení. V prvních říjnových 
dnech, kdy do vnitrozemí prchalo české obyvatelstvo a mezi nimi ži-
dovští spoluobčané ze Sudet připojených k Říši, nebyli Židé právě vítáni. 
Společenské klima v ČSR ještě více potemnělo po „křišťálové noci“, na-
cisty zorganizované v noci z 9. na 10. 11. 1938 v Německu, v připojených 
Sudetech a v Rakousku.     
Předválečné Jevíčko, ze tří stran bezprostředně dotýkající se říšské hra-
nice, nežilo izolováno od napětí a přicházejících událostí oné doby. Tím 
spíš, že tu žilo mnoho židovských rodin v relativně sousedské shodě 
s českou většinou i s německou menšinou. V Růžové ulici žila mnoho-
četná rodina Vilema Jellinka, obchodníka s koňmi. S manželkou Růže-
nou (1868) vychovali devět dětí. Po smrti otce (1939) převzal živnost 
starší syn Herman (1897), i když se svou rodinou bydlel v Židovské (dnes 
Soudní) ulici. Mladší syn Hynek (1907) se vyučil řezníkem, později udě-
lal řidičský kurz pro šoféry z povolání, byl zaměstnán v Brně jako řidič 
ředitele jedné banky, a poté získal koncesi na taxi, které provozoval 
v Jevíčku do jara 1939. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava zavedli 
Němci norimberské zákony v plném rozsahu. Pro Hynka to znamena-
lo nejprve odnětí koncese k taxislužbě. Nastoupil k paní Procházkové, 
která provozovala autobusovou linku Jevíčko-nádraží-sanatorium  jako 
řidič autobusu. Netrvalo dlouho a Žid nesměl převážet lidi. Následovalo 
zaměstnání u fy Kritzbach jako řidič nákladního auta. Židům byly ode-Židům byly ode-idům byly ode-
brány řidičské průkazy. Tak tedy pak práce v Mackerlově cihelně. Jenže 
mnozí podnikatelé se v této době obávali zaměstnávat Židy. Pak už zby-Židy. Pak už zby-idy. Pak už zby-
la jen práce na stavbě dálnice. Hynek se v roce 1940 oženil, v červenci 
1941 se narodila dcera Fanynka. Nestačilo, aby uživil jen svou rodinu. 
Vzal na sebe povinnost pomoci se zaopatřením maminky. Sestry se rov-
něž ocitly v existenčních potížích. Irma a Hermína měly dobré postavení 
v brněnských firmách, které ztratily, Betty, Josefina a Regina modistky 
a švadleny v Brně také vyhozeny z práce. Betty, rozvedená z manželství 
s árijcem měla čtrnáctiletou dceru Olgu. Anna v domácnosti, nejmladší 
Františka zemřela v roce 1936 a je pochována vedle otce na místním 
židovském hřbitově. Na začátku r. 1942 musela celá rodina opustit svůj 
dům, protože čeští Židé nesměli vlastnit nemovitý majetek. Nábytek 
musely rodiny uložit do synagogy. Hynkovo auto bylo zabaveno již dří-
ve. Blížilo se osudné datum…  
15. březen 1942, ráno 5:00 hod. - ono osudné datum, znamenající ještě 
rychlejší spád tragických událostí. Po předchozí výzvě starosty židovské 
obce S. Stampfa jsou všichni židé soustředěni ve zrušené židovské škole. 
Jsou jim přidělena čísla a v půl sedmé začíná po intervalech, starci, ženy, 
děti, muži odvoz na nádraží Krejcarovým a pivovarským autem. Hynek 
s osmiměsíční dcerou v náručí. Kdo nemůže chodit, je vezen sanitou. 
Z nádraží odjezd zvláštním vlakem do sběrného tábora v Brně do přepl- Brně do přepl-Brně do přepl-
něné budovy nedostavěné školy. Po 3-4 dnech jsou nočními tramvajemi 
převezeni na nádraží a odtud vlakem do Bohušovic n/Ohří, 3 km od 
Terezína. Po příjezdu nástup a rozdělení: muži zvlášť, ženy zvlášť, děti 
do pěti let zůstaly u matek, starší umístěny do „Kinderheimu“. Tak se 
stalo, že Hynek je „ubytován“ v Sudetských kasárnách a manželka Lotte 
s dítětem v Drážďanských kasárnách. Všichni jsou podchyceni místním 
pracovním úřadem, který denně rozdílel práce pro terezínské ghetto.
1. září 1942 umírá maminka Růžena. V té době Hynek pracuje ve skupi-
ně, která pohřbívá zemřelé. Má tedy možnost maminku umístit ve spo-
lečném hrobu tak, aby ve víře, že toto peklo přežije, si ji jednou přenese 
do Jevíčka. Podle stromů v okolí si místo vrývá do paměti. Denní počet 
mrtvých prudce vzrůstá, komandatura rozhoduje o stavbě krematoria. 
Je zakázán jakýkoliv styk mezi osazenstvem jednotlivých kasáren. Hynek 
se nesetkal ani se sestrami, ani s rodinou bratra. Manželku a dceru po-
prvé uviděl po třech měsících jen náhodně. Když na stavbě vlečky nebo 
krematoria utrpěl úraz, manželka se to dověděla a poprosila parťačku 
o úklid v ´jeho´ kasárnách, aby ho navštívila. Po nějaké době se Hyn-
kovi podařilo setkat se s manželkou a dcerou v ´jejích´ kasárnách. Při 
jedné takové návštěvě se stalo, že otěhotněla a v srpnu 1943 se narodil 

chlapec Zdeněk (někde uváděno Zdenko). Když ho maminka v nuzných 
podmínkách ghetta „vypiplala“ do 14 měsíců, byla 6.10. 1944 s oběma 
dětmi zařazena do transportu Eo do Osvětimi. Tam jejich životy skončily. 
V témže měsíci je Hynek s několika jevíčskými Židy zařazen do trans- témže měsíci je Hynek s několika jevíčskými Židy zařazen do trans-idy zařazen do trans-
portu také směr Osvětim. Životní (?) podmínky v tomto vyhlazovacím 
táboře jsou obecně známé. I on zažil různé selekce, ale vždy náhodou či 
štěstím ušel konečné smrti. Nakonec se odvážil velkého rizika, které ho 
mohlo okamžitě stát život. Na poslední chvíli se dověděl, že nastoupená 
skupina mužů je určena k odjezdu na práce do Bavorska. Využil krátké 
nepozornosti dozorujícího SS-mana a zařadil se do skupiny. Lékař ho 
jen letmo prohlédl a tak se dostal do transportu, který hned odjížděl. 
Po dvoudenní cestě přijeli do lágru Kauferring, který náležel pod správu 
Dachau. Přijeli v noci, ráno hned do práce, on zařazen jako pomocný 
elektrikářský dělník do nově zřízeného tábora Landeshut. Tam si vaři-
li sami, trochu se zotavili. Po nějaké době byli přemístěni do tábora 
v Mühldorfu. Budíček ve 3 hod., 7 km na práci do lesa, večer 7 km zpět. 
Následkem drobného úrazu dostal flegmónu na pravé noze, proto byl 
zařazen do „pochodu smrti“. Ten se už neuskutečnil protože blížící se 
americká armáda za tři dny (28. 4.) tábory osvobodila. Pět týdnů byl lé-
čen v americkém lazaretu, pak Plzeň, Brno a 6. června 8:15 hod. Jevíčko. 
Výše zmíněná Olga (1927-1995), dcera rozvedené Betty, unikla trans-
portům. To díky tomu, že byla ze smíšeného manželství a starala se o ni 
rodina otce a kamarádka její matky. Po přežitých stresech onemocněla 
velmi silným astmatem a po válce byla léčena ve Vysokých Tatrách. 
V roce 1948 se provdala a navzdory pokračující nemoci se narodila 
dcera Hana. Ta dnes žije s rodinou v Žatci a často se setkáváme. Na- Ta dnes žije s rodinou v Žatci a často se setkáváme. Na-
posled v září s našimi rodinami v Terezíně u pomníčku její prababičky 
Růženy.    
„Účet“ německého nacismu vystavený rodině Jelínkových byl tento: 
Maminka Růžena (Terezín) 1. 9. 1942. Hynkovy sestry Irma, Hermína, 
Regina, Anna (Piaski) - prohlášeny za mrtvé 1. 10. 1942, Josefa (Minsk) 
-  prohlášena za mrtvou 16. 5. 1942, Betty (Birkenau) - prohlášena za 
mrtvou 6. 3. 1944. Hermanova rodina: Herman a jeho žena Hermína, 
děti Helena, Gertruda, Ota (Riga) - prohlášeni za mrtvé 20. 3. 1943. Hyn-
kova rodina: jeho žena Lotte, děti Františka a Zdeněk (Osvětim) - prohlá-
šeni za mrtvé 6. 4. 1945. Pozn.: Datum prohlášení za mrtvou mohl soud 
určit 6 měsíců po poslední stopě nezvěstné osoby.
Nacistickým plánům také unikla Mirjam Stampfová (7. 9. 1927 - 10. 1. 
1999). Její otec měl v Jevíčku obchod s textilem. Mirjam byla aktivní 
skautka a studovala na jevíčském gymnáziu, dokud Němci židy ze škol 
nevyhnali. Jak jsem již uvedl, jevíčští Židé nastupovali do transpor-
tů určených do ghetta Terezín ze sběrného místa ve škole v Brně na 
dnešní Merhautově ulici. Mirjam s bratrem Michalem (1931) a rodi- bratrem Michalem (1931) a rodi-bratrem Michalem (1931) a rodi-
či Vítězslavem (Siegfriedem) a Elou odjeli z Brna transportem Ai 8. 4. 
1942.  Z Terezína do Osvětimi byl otec poslán 28. 9. 1944, zbytek rodiny  
4. 10. 1944. Přežila jen Mirjam. Když se Mirjam vrátila bez rodičů a bez 

bratra do Jevíčka, z otcova obchodu a z je-
jich bytu nic nezbylo. Za to se setkala s duší, 
po rodičích a bratrovi nejdražší, s Márynkou. 
Márynka, neprovdaná paní Marie Vránko-
vá byla služebnou v rodině Stampfově. Pro 
Mirjam se stala druhou matkou, rádkyní do 
nepoznaného života, oporou k dokončení 
maturity (1948) a studia sociálních věd na br-
něnské univerzitě. Za studií se seznámila se 
svým budoucím manželem Laurenčíkem, kte-
rý studoval na lesnické fakultě. Po dokončení 
studia se vzali, žili v Olomouci a narodil se jim 
syn Michael. Manželství se po několika letech 
rozpadlo. Laurenčík emigroval do Švýcarska 
a k Mirjamině lítosti ho po letech následoval 
Michael. Mirjam byla silná žena, v Olomou-
ci měla mnoho přátel, kteří ji měli upřímně 
rádi. Do Jevíčka také často jezdila, dokud zde 
žili její známí. Po listopadu 1989, po dlou-
hých letech vzpomínek, se setkala se synem, 
s jeho rodinou a především s vnučkou Ester 
Leou a později s vnukem Davidem. Žel, někdy 
koncem roku 1998 Mirjam onemocněla a ze-
mřela 10. 1. 1999.  Je pohřbena na židovském 
hřbitově v Olomouci.                        

Pod jejím jménem je nápis: In memoriam Vítězslav Stampf-Osvětim 
1945, Eli Stampfová-Osvětim 1944, Michael Stampf-Osvětim 1944.  
    Karel Jelínek 

Prameny: - rodinný archiv a Chajejnu, List Židovské obce Olomouc
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LIKVIDACE ODPADŮ V OBCI         
LIKVIDACE BIOODPADŮ
Na svozovém stanovišti u hasičárny  HNĚDÝ KONTEJNER   
o objemu 1100 l.  
Tento kontejner je určen pro drobný bioodpad z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, kávový odpad, čajové sáčky, 
obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny, stonky rostlin
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, kosti, kůže, trus, zvířecí srst, popel, cigarety

Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí ze zahrad) bude nadále sloužit sběrné místo u čistírny 
odpadních vod. Tento odpad bude následně likvidován na kompostárně v Biskupicích. Proto Vás 
upozorňujeme, že odpad je nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), jinak nemůže 
být odpad na sběrné místo přijat.

Na plochu je povoleno ukládat pouze tyto suroviny:
Posečená tráva Listí Dřevní štěpky Větve do průměru 6 cm
Kůra Piliny Zbytky rostlin, ovoce a zeleniny
Současně žádáme všechny občany, aby při jarním úklidu zahrad neprováděli spalování 
organického odpadu (pálení bioodpadů na zahradách a polích, vypalování trávy apod. ) mezi 
rodinnou zástavbou. 

LIKVIDACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritovací olej) bude na svozovém stanovišti  
u hasičárny umístěna ČERVENÁ plastová popelnice o objemu 220 l. Oleje do této popelnice je 
nutno dávat v uzavřených PET lahvích např. od limonád. 

LIKVIDACE ŽELEZNÉHO ODPADU
Pro likvidaci železného odpadu bude v bývalém areálu JZD v zadní části umístěn kontejner firmy 
SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o Moravská Třebová.

LIKVIDACE NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů lze likvidovat v kontejnerech na plast. 
Obaly by měly být vypláchnuté vodou.

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

Dalibor Šebek, starosta obce

Obec Biskupice

Společenská rubrika
únor 2017

Naši jubilanti

Marie Sedlatá
Anna Macková
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci 
v Biskupicích
Viktorie Brzoňová
Blahopřejeme rodičům i dětem

Z našich řad odešli
Ingeborg Peková
Rodině vyslovujeme 
upřímnou soustrast

PŘÁNÍ     

VZPOMÍNKA
Už ti nemůžeme ruku podat 

a k narozeninám blahopřát, jen kytičku růží 
na hrob dát, za lásku a výchovu poděkovat 

a tiše vzpomínat.

Dne 30. března uplynou 
3 roky, co nás navždy 

opustil úžasný tatínek, bratr, dědeček, 
strýček a kamarád 

ALOIS ŠIMEK

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina.

   

I když už nejsem miminko,
mám tě ráda, maminko,
a to čím dál víc,
proto ti chci říct:
Ať sluníčko se na tebe dnes směje
a celý den tě dobrý pocit hřeje,
ať na Den žen splní se ti cokoliv na světě, 
moc rádi, 
naše milá maminko, 
máme tě.

  8. března MDŽ
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UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada poplatku 
za svoz a likvidaci komunálního odpadu, úhra-

da poplatku za psa
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle  OZV zůstává 
stejný jako v roce 2016 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Poplatek pro 
poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově 
a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve 
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ nebo na účet  
č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako 
VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí  uvedou před číslo domu 2 (např. 
Zálesí 1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  poplatku za jednoho 
psa činí 100,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa se zvyšuje 
poplatek o 50% sazby poplatku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce

Návrh úpravy hřbitova 
v Biskupicích

Obec připravuje opravu hřbitova, márnice a okolí hřbitova v Biskupi-
cích.  Předpoklad realizace v roce 2018.

Dalibor Šebek, starosta obce

PRODEJ RD  Biskupice u Jevíčka 
Nabízíme k prodeji rozestavěnou novostavbu rodinného domu 
o velikosti  4+kk o rozměrech 167m2 na pozemku s rozlohou 
1196m2. Nemovitost se nachází v okrajové zastavěné části obce 
Biskupice u Jevíčka. Rodinný dům je přízemní a samostatně sto-
jící. Veškerá občanská vybavenost v bezprostřední blízkosti. Za 
účelem nabídky nás kontaktujte na mail: ohlidalova@volny.cz. 

http://nemovitosti-reality.hyperinzerce.cz/rodinne-domy-
levne/inzerat/12749316-nemovitost-biskupice-u-jevicka-
-nabidka-svitavy/



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

16 /   Březen 2017

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci březnu:

    Marie Fischerová
 Josef Kopka
 Alena Zezulová
 Ivana Popelková
 Josef Pecha
 Dana Vodáková

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Malohanačka Velké Opatovice

Koncert se uskuteční v neděli 19. 3. 2017 v 17:00 hod. 
v kulturním domě. Všichni jsou srdečně zváni.    

           Obec Chornice Vás zve na vystoupení dechové hudby 

Lyžařský výcvik
Ve dnech 6. – 10. 2. 2017 se uskutečnil pravidelný  lyžařsko – snowboardový kurz. Již tradičně 
jsme zamířili na okraj malebné vesničky Písařov v Orlických horách, do penzionu Kocanda. 
Odtud žáci denně dojížděli skibusem na zasněžené sjezdovky lyžařského areálu Červená Voda 
pod Bukovou horou. Na lyžaře a snowboardisty zde čekal terén vhodný jak pro začátečníky, 
tak pro zkušené sjezdaře. V průběhu celého dopoledne a odpoledne probíhal vždy skupinový 
výcvik na sjezdovce, oběd byl zajištěn v restauraci přímo na svahu. Večery jsme si obvykle 
zpříjemňovali zábavnými společenskými hrami.

Letošní sněhové podmínky byly velmi příznivé, dostatek měkkého přírodního sněhu vyhovoval 
především začínajícím lyžařům a snowboardistům. Ti se díky své trpělivosti a šikovnosti brzy 
připojili ke zkušenějším spolužákům. Všichni absolvovali výuku v dobré kondici, žákům nechy-
bělo nadšení z pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu. 

Děkuji všem účastníkům za příjemnou atmosféru a vzorné dodržování disciplíny v průběhu 
celého výcviku. Ráda bych také poděkovala starším žákům za ochotnou pomoc jejich mladším 
spolužákům.
       PaedDr. Zdenka Vašíčková

PŘIPRAVUJEME:

14. 5. od 15:00 hod. 
Koncert ZUŠ Jevíčko 

ke Dni matek
21. 5. od 15:00 hod. 

Vystoupení Štěpána Raka a Alfreda 
Strejčka s pořadem Hledání lásky

s hostem Ivanou Slabákovou

Vstupné 90,- Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji 
v kanceláři obecního úřadu tel.: 461327807 nebo na místě.
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ÚSPĚŠNÍ „CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“ V ZIMNÍM ČTYŘBOJI
Naše mládež z TJ Sokol Chornice velmi dobře reprezentovala naši obec 11. 2. 2017 na Krajské 
soutěži v zimním čtyřboji v Pardubicích. Tato soutěž se skládá ze šplhu na tyči, skoku z místa, 
hodu na koš a člunkovém běhu na čas. Soutěžit odjelo 12 dětí a ve svých kategoriích se umístili:
1.  místo:  Adam Machálek, Filip Tylšar
2.  místo:  Hana Kopková, Karel Franta, Martin Elner
4.  místo:  Tomáš Kopka
5.  místo:  Veronika Frantová
8.  místo:  Daniel Felner
9.  místo:  Zoja Frantová, Lucie Sladká 
14.místo:  Sofie Skalická
15.místo:  Aneta Lišková
 Jako doplňkový závod byla vyhlášena soutěž ve skoku přes švihadlo. Soutěžící museli pro-
vést co nejvíce přeskoků po dobu 30 s. Zúčastnili se ho také někteří naši závodníci a umístili se 
ve svých kategoriích takto: 
1.místo: Aneta Lišková, Daniel Felner, Kopka Tomáš, Filip Tylšar
2.místo: Karel Franta
3.místo: Zoja Frantová, Lucie Sladká, Hana Kopková
10.místo: Sofie Skalická
Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci TJ So-
kola a obce Chornice.

 Za TJ Sokol Chornice Alena Fiebichová

TOMBOLA – HLAVNÍ VÝHRA 
DOTYKOVÝ MOBIL                                        

Místní poplatky 2017
Obecní úřad v Chornicích oznamuje ob-
čanům, že místní poplatky budou vybírá-
ny od 20. do 24. března 2017 v kanceláři 
obecního úřadu. Výše poplatků zůstává 
stejná jako v roce 2016, také podmínky 
pro slevy a osvobození se nemění:
svoz komunálního odpadu 
  480 Kč základní výše

poplatek ze psů     
  90 Kč za prvního psa 
  v rodinném domku
  200 Kč za prvního psa v bytě

nájemné z pozemků  
  jako v roce 2016 

Malí kuchtíci
Co patří do správného dortu, to už děti z naší školky dob-
ře vědí, ale vyrobit si sami takový dort, to je paráda. Děti se 
s nadšením pustily do práce - piškot potřely marmeládou a 
citronovou polevou, ozdobily nakrájeným ovocem, vše zvládly 
jako skuteční cukráři. Hotový výrobek chutnal znamenitě!

Zimní vycházka
Koncem ledna se žáci II. stupně, tak jako 
v předchozích letech, vydali do lesa s cílem 
přilepšit lesní zvěři a ptactvu. Jídelníček jim 
žáci obohatili o suché pečivo, řepu, kaštany, 
kukuřici, jablka, mrkev a lojové koule. S po-
citem dobře vykonaného skutku pokračovali 
v poznávání zimní přírody.
Během cesty lesem některé žáky zaujala zimní 
krajina, jiné těžba dřeva či stopy zvěře. Domů 
se všichni vrátili sice unaveni, ale bohatší o zá-
žitky z příjemné vycházky.

  Ivo Vymětal
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Den bezpečnějšího  
internetu

Málokdo ví, že se 7. únor 2017 zařadil mezi významné 
dny v kalendáři. Na toto datum připadá Den bezpeč-
nějšího internetu. U příležitosti tohoto dne se 
žáci 8. třídy Základní školy Jaroměřice zapojili 
do soutěže, která byla vyhlášena na webových 
stránkách www.saferinternet.cz a která je pod-
porována mezinárodní sítí Insafe. Jejím cílem je 
podpořit bezpečnější a zodpovědnější užívání 
internetu především mezi dětmi a mladými 
lidmi. Letošní téma „Chraň svá data, chráníš 
tím sebe a své blízké“ vedlo žáky k zamyšlení 
nad svými účty na internetu a hlavně nad svým 
chováním ve smyslu zveřejňování osobních 
údajů či fotografií na sociálních sítích.
Osmáci se rozhodli, že v mediální výchově navrhnou dopravní značky, které pomohou uživateli 
zorientovat se na internetu. A tak sestavili celkem 16 zákazových nebo výstražných značek, 
které by měly z určitých stránek internetu vždy „vyskočit“, pokud tyto stránky budou obsaho-
vat jakékoliv nebezpečí pro uživatele. Značky žáci nakreslili, nalepili na velký plakát a vyvěsili 
na chodbě školy. Tímto způsobem se mohli se značkami seznámit všichni ostatní žáci i učitelé 
a rozpoznávat, co která značka znamená. Kromě této aktivity žáci také vyplnili dotazník, který 
vyhodnocuje jejich názory o možnostech nebezpečí na internetu. 
                Mgr. Věra Grimmerová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví:
ČAPKOVÁ ANTONIE
DOSEDLOVÁ ELIŠKA
HRUDOVÁ BOHUMILA
CHLUP JOSEF
KNOLLOVÁ MARIE
KRAVÁČKOVÁ VĚRA
MACKERLOVÁ MARIE
PAZDÍREK JIŘÍ
SLUNSKÝ JOSEF
VÁCLAVKOVÁ LUDMILA
Po dlouhé zimě přejeme s přicházejícím 
jarem hodně zdraví, pohody, sluníčka 
a dobré nálady.

V posledním období jaroměřické opustila 
paní
MARIE SOURALOVÁ
Pozůstalé rodině vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

V posledním období jaroměřické opustila 

MARIE SOURALOVÁ
Pozůstalé rodině vyslovujeme 

Fotbalové úspěchy našich žáků pokračují
 O fotbalových úspěších žáků naší školy jsme již psali. Za odměnu chlapci dostali k Vánocům 
sadu nových dresů, které zakoupilo SRPSŠ. V nových dresech už měli naši fotbalisté možnost 
odehrát  první turnaj. 26. ledna jel tým jaroměřické základní školy do Dolního Újezdu, kde se 
konalo okresní kolo v sálové kopané. Sem naši žáci postoupili po výhře v oblastním kole. Jaro-

měřičtí žáci se postavili proti velmi silným soupeřům ze 
ZŠ Dolní Újezd, Gymnázia Moravská Třebová, Gymná-
zia Svitavy, ZŠ Polička a ZŠ Litomyšl. V základní skupině  
porazili tým ZŠ Poličky a ZŠ Litomyšle. Po velmi napína-
vém finále, kdy náš tým v základní hrací době remízoval 
2:2 se soupeři z Gymnázia Moravská Třebová, se kopali 
penalty. Štěstí nám přálo a přesně střelené branky ja-
roměřických hráčů i vydařené zákroky našeho brankaře 
nám zajistili další výhru. Kluci se tak opět mohli radovat 
v řadě již z několikátého 1. místa.  Gratulujeme. 

 Milena Hrouzková

LETOS KLUZIŠTĚ OŽILO
Po letech mírných a suchých zim jsme se letos 
konečně dočkali té pravé – s pořádnou nadíl-
kou sněhu i ledu. Ožil nejen kopec pod Kalvá-
rií, ale i kluziště, za které děkujeme obětavým 
dobrovolníkům, kteří našim dětem tyto rado-
vánky umožnili.    Soňa Valentová

ZŠ JAROMĚŘICE MÁ NOVOU TŘÍDU 
Naše 3. třída se musí pochlubit tím, že má nově zařízenou učebnu. Již týden pracujeme v novém 
prostředí. Po obdržení informace od vedení, že naše třída bude vlastnit interaktivní tabuli, jsem 
se rozhodla, že dětem třídu ještě více zvelebím.
Pomocí finančních prostředků od různých 
firem, které jsem kontaktovala, bylo mož-
né zrealizovat plán, a to koupit dětem do třídy 
nový, vhodnější nábytek. Tímto děkuji firmám 
za finanční dar: Kachlová kamna Prudký a Hla-
dil – Letovice, Krejčíř Transport s.r.o. – Praha, 
EP Trading s.r.o. – Olomouc, Podlahy Bombera 
– Jevíčko, Zednictví Němec a syn – Radišov. 
Tento nový nábytek lépe zapadá do prosto-
ru naší malé třídy. Díky celé kompozici re-
gálových skříní mají děti ve třídě více místa. 
Mohou si sešity a učebnice, které není nutné 
nosit domů, nechávat ve třídě. Každé dítě má 
své místečko na své věci a paní učitelka má 
spoustu místa na didaktické pomůcky. Novou interaktivní tabuli začínáme využívat ve výuce  
a musíme konstatovat, že práce s ní se nám velmi zalíbila. Děti i paní učitelku zaujala široká 
nabídka možností práce s touto pomůckou. Tímto děkujeme vedení školy ZŠ Jaroměřice za 
pořízení této vysoce kvalitní a taktéž velmi nákladné pomůcky pro vyučování.     

                                                       Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Továrková      
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Kino na kolečkách poprvé v Jaroměřicích
Centrum života a podnikání využilo nabídky společnos-
ti Kino na kolečkách, které objíždí zapomenuté kinosály  
a jiné prostory k nabídce promítání aktuálních filmů.
Jaroměřice nabídly prostor multifunkční výstavní síně CŽP  
a 10.2.02017 se po letité odmlce promítalo „kino“, tentokrát 
s popcornem i kofolou, jak ve velkých kinech. Nebylo to ta-
kové jako v bývalém kulturním domě...to už je nevratné…, ale 
účast 45 hostů na animovaném příběhu „Tajný život mazlíč-
ků“ je snad dobrou vlaštovkou k další návštěvě.

OT TJ JAROMĚŘICE, okres Svitavy pořádá  41. ročník dálkového a turistického pochodu

JARNÍ PŘÍRODOU
v sobotu dne 18. března 2017

Bližší informace k akci najdete na straně 8.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2017                              

BŘEZEN měsíc čtenářů, vyhodnocení 
nejlepších čtenářů, registrace nových čtenářů 
zdarma
1.3. - 10.4. výstavní síň Centra života a 
podnikání (VS)  PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 
GRAFIKA Marie Anny Horské, výstava bude 
zpřístupněna v půjčovní dny knihovny 
3.3. pátek, 10.00 h, učebna ZŠ, I. stupeň „Co 
se děje v dětské hlavě“, beseda s dětskou 
psycholožkou a spisovatelkou  PhDr. Blankou 
Štarkovou
3.3. pátek, 15.30 h, VS Aranžování jarních 
květinových vazeb s floristkou Šárkou 
Trubákovou,  ukázka, inspirace, prodej a 
možnost zhotovení jarních dekorací. Materiál 
bude zajištěn, jinak přízdoby dle vlastního 
vkusu s sebou. Vstupné 20,- Kč
5.3. neděle, 9.00 h, VSKurz paličkování s ing.
Ivou Vanžurovou
6.-10.3. JARNÍ RÁZDNINY pro děti ZŠ
10.3. pátek, 18.00 h, VS Do Japonska s Mgr. 
Karlem Kocůrkem, zážitky z cestování po 
východní zemi s fotodokumentací
11.3. sobota, 9.00 VS TIFFANY výtvarná 
dílna s Janou Trantírkovou, zhotovení 
šperkovnice, zájem potvrďte v OK
14.3. úterý, 13.00 VS Družina v knihovně 
-BMČ- nové knihy – výtvarná dílna ABECEDA 
enkaustikou 
17.3. pátek, 18.00 h, VS „Hubneme zdravě“ s 
výživovou poradkyní  Yvonou Procházkovou 
a  Lenkou Adlerovou 

18.3. sobota, start 7.00- 10.00 hřiště na 
Čtvrtničkách 41. ročník dálkového pochodu 
„JARNÍ PŘÍRODOU“, pořádá OT TJ Jaroměřice
23.3. čtvrtek, 16.00 h, VS ASTROLOGIE NA 
ROK 2017 s Alenou Málkovou, tvorba vlastní 
ASTROkoláže
24.3. pátek, 15.30 h, VS Korálkování, 
výtvarná dílna s Lenkou Jurůjovou, vstupné 
20,- Kč + spotřebovaný materiál
25.3. sobota, 9.00 h, VS Volná dílna 
patchworku
31.3. pátek – 1.4. sobota, zahájení v 16.00 h 
v knihovně pro žáky 3.,4. a 5.tř., pokračování v 
ZŠ NOC S ANDERSENEM, noc plná zábavy, 
tentokrát s hrdiny Čtyřlístku

PŘIPRAVUJEME:                 
2.4. neděle, Kurz paličkování s ing. Ivou 
Vanžurovou
3. - 9. 4., zadní prostory dvora – stodola, 
informace v knihovně HUMANITÁRNÍ 
SBÍRKA pro Diakonii Broumov, sběr oděvů, 
nádobí aj.potřeb pro domácnost
7.4. pátek, 13.30 h, VS Velikonoční dílna pro 
děti i dospělé
8.4. sobota, 16.00 h, ZŠ- družina Meditace s 
Broňou Rotherem
10.4. pondělí, 9.00 h, 1.a 2.tř. ZŠ Autorské 
čtení pro děti s výtvarnicí a spisovatelkou 
Marií Annou Horskou
11.4. úterý,  Zájezd do Divadla hudby 
v Olomouci na konverzační komedii 

Woody Allen CENTRAL PARK WEST, 
začátek představení v 19.00 h, odjezd 
autobusu  Biskupice 16.50 h, Jevíčko 17.00 
h, Jaroměřice 17.10 h. Vstupenka 200,- Kč,+ 
jízdné 80,-Kč=cena celkem 280,-Kč, studenti 
160,-+80,-Kč=celkem 240,-Kč. Zájem se 
zálohou potvrďte, prosím, v knihovně do  
10.3.2017
22.4. sobota, 9.00 – 12.30 h, prostory CŽP
Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané

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 16.00 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,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz  

Snídaně s babičkami
V neobvyklou hodinu se setkali v hojném po-
čtu prarodiče s druháčky jaroměřické ZŠ. Ve 
výstavní síni Obecní knihovny pro ně byla při-
pravena snídaně a po pravdě řečeno nálada 
s trochou napětí, jak tato novinka dopadne. 
Letošní rok knihovna se věnuje zvláště význa-
mu starších dospělých, mezi něž pomoc babi-
ček neodmyslitelně patří. 
Většina hostů se vzájemně znala a „přespolní“ 
se ihned zapojili do 40ti členné společnosti.
Babičky, ale i dědečkové, společně zavzpo-
mínali na četbu (i s ukázkami) svého dětství  
a děti jim na oplátku ukázaly knihy, které čtou 
ony a předvedly se, jaký pokrok udělaly od 
listopadového pasování na čtenáře. Doplňu-
jící výstavka knih připomněla zapomenuté 
tituly, nové knihy ukázaly rozmanitost tvorby 
současných autorů i výtvarníků.
Téměř dvouhodinová beseda byla především 
poděkováním za obětavou pomoc prarodičů 
při výchově vnoučat a bezesporu příjemným 
startem do nového 15. únorového dne roku 
2017. 
Třídní učitelka Mgr. Marcela Langerová, všich-
ni hosté i knihovnice byli se „snídaní“ nadmíru 
spokojeni.

MINIKURZ PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI
V pátek 20. ledna 2017  přijela do naší školky zdravotní sestřička paní Mgr. Kateřina Krausová. 
Její minikurz byl zaměřen na ochranu zdraví, prevenci „strachu“ z lékaře a pomoc druhému.
S sebou si přivezla kamaráda Baryka. Baryk nebyl jen tak obyčejný plyšák. Pomocí tajných 
schránek, různých otvorů, hadiček či zipů to pod jeho kožíškem vypadalo podobně jako v dět-
ském tělíčku. A to naše děti dobře znají, protože o těle a jeho fungování jsme si už povídali. 
Dokonce jsme naši třídu proměnili na nemocnici s pacienty. 
Tentokrát to však bylo docela jiné. Barykovi se stalo něco zlého, a tak „paní doktorka“ musela 
zakročit. Za asistence dětí provedla základní vyšetření a s maketami telefonů je učila volat zá-
chranku. Potom Barykovi udělala umělé dýchání, masáž srdce a odebrala mu krev do zkumav-
ky… Ze všeho nejzajímavější však byla operace bříška. Nejprve jsme Baryka uspali a za pomocí 
zipu paní doktorka rozevřela jeho tělíčko. Všechny orgány jsme si prohlédli a pojmenovali…  
a operace začala. Žaludek /nafukovací balónek/ jsme rozřezali a zjistili, co všechno Baryk špat-
ného snědl. Když paní doktorka dala vše do pořádku, nachystali jsme mu do košíku jen to, co je 
zdravé. A než se Baryk pořádně prospal, děti si pomocí obrázků vyzkoušely správné reakce na 
nebezpečné situace ohledně zdraví a úrazů a na figuríně dítěte trénovaly masáž srdce.
Páteční dopoledne uteklo velmi rychle. „Paní doktorka“ byla úžasná a děti byly doslova nadšené. 

Zdenka Illeová, učitelka MŠ 
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze kulatina), 

štípané délka 1 m rovnané, 
štípané 30–40 cm sypané. 

Hájenka Karlov Šebetov tel.: 606 893 919, 
e-mail: zouharhonza@email.cz.

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 722 119 151.

Koupím rodinný domek se zahradou v Jevíčku 
nebo v okolí Jevíčka. Opravy nevadí, nabídněte 

prosím. Tel.: 720 358 722.

HLEDÁM BYT 3 + 1 V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ, JEVÍČKU, 
případně v okolních obcích, pro konkrétního  

klienta, který má HOTOVOST. 
Cena do 1,3 mil. Kč. RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ OBCHOD.  
Děkuji za nabídku. Hana Jahodová, HESTIA Group. 

Tel.: 774 765 437.
AKCE 1 + 1 – dvoje kompletní dioptrické 
brýle s profi čočkami – 3400 Kč.

Slevy dle věku. Pouzdro k brýlím zdarma, slevy na  
recept od lékaře. Nezávazná schůzka, vybíráte v klidu domo-
va s rodinou a bez stresu. Pro více info kontaktujte optického  
poradce pro Optika do domu v pondělí, pátek a sobotu: 
Letfusová tel.: 737 081 322, e-mail: j.let@seznam.cz.

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. 

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2350 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

KOUPÍM POLA
Pozemky kdekoli 

v k. ú. Biskupice za účelem 
rozšíření zámeckého parku. 
Cena dohodou, peníze ihned.

 Maňák Libor, 
Biskupice 7 – zámek. 
Děkuji za nabídku. 
Tel.: 777 854 456,

 e-mail: vetrnik2@seznam.cz.

ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ, ODDLUŽENÍ osob i podnik., 
oddlužení nemovitostí.  Mnoho let praxe a zkušeností, 

vše s právníky. Tel.: 773 463 891.

Jana Galbová, tel.: 723 635 358 
Jana Hrdličková, tel.: 724 088 598

Zajistíme teplou i studenou kuchyni 
plus veškerý servis. 

připravíme poHoštění 
na vaše rodinné i firemní oslavy

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.


