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Další měsíc v Jevíčku…
Konečně je tu červen, od kterého mnozí z nás očekávají teplé dny spojené ať už s pasivním, 
či aktivním odpočinkem. Žáci a studenti odpočítávají poslední dny do začátku prázdnin. Každý 
měsíc s sebou přináší pro obyvatele Jevíčka řadu kulturních či sportovních akcí, některé se staly 
již očekávanými stálicemi, jiné si přízeň obyvatel města budou teprve hledat. Neopomeňme ani 
aktivity Města Jevíčka, které se snaží zpříjemňovat život svým občanům zvelebováním veřejných 
prostor, nebo poskytováním nových služeb.  
A co s sebou tedy přináší červen? 
Významnou událostí jistě bude zřízení Městské policie Jevíčko, která bude zastoupena dvěma 
zkušenými strážníky a doplněna jedním pracovníkem Aragon Security. Sídlo městské policie ob-
čané Jevíčka naleznou v přízemí budovy městského úřadu. V terénu začnou městští strážníci 
naplno pracovat od 1. července tohoto roku, ke svému pracovnímu výkonu budou využívat auto-
mobil Dacia Duster 4x4. Městská policie bude řešit přestupky přímo v terénu a díky vyšším kom-
petencím, které se městským strážníkům dostávají, se tak stane účinnou bezpečnostní složkou ve 
městě. Případné pokuty poputují do rozpočtu města. 

Co již neodmyslitelně patří k poslednímu červnovému pátku v Jevíč-
ku, je tradiční sokolská akce - Noční pochod na Hušák a k Holubí stu-
dánce, který letos připadá na 30. června. Od roku 2013 byl k tradiční-
mu názvu pochodu přidán dovětek memoriál MVDr. Jindřicha Kleibla 
jako uctění památky dlouholetého pořadatele tohoto pochodu. Jak 
mi prozradil p. Josef Peka - právě pan Kleibl spolu s Mgr. Vlastimilem 
Hebelkou obnovili tradici pochodu za TJ Sokol Jevíčko v roce 2008, 
v letošním roce se tedy půjde desátý ročník sokolského pochodu. 

Tradice pochodu je však mnohem starší (více než 40 let), přesnou cifru nevíme, jelikož se datum 
prvního ročníku nepodařilo zjistit. Po mnoho let měl pochod svou cílovou zastávku u Holubí stu-
dánky, nebo u Stoupalovy chaty (dnes Ergochata), kde se rozdělal oheň, opekli se špekáčky, hrála 
kapela a následoval společný noční návrat do Jevíčka. V posledních ročnících však pořadatelé 
museli kvůli bezpečnosti učinit jisté změny, a proto závěrečné posezení probíhá ve Vísce. 
Pořadatelé pochodu se často obměňovali, ale pochod se stále chodí. Všem minulým i současným 
organizátorům tedy patří velké díky!
Bližší informace o pochodu najdete na plakátu uvnitř tohoto čísla. 
Co nejvíce slunečných dní Vám za Jevíčský zpravodaj přeje 

Mgr. Jitka Budigová

Lípy na Komenského náměstí opět prošly údržbou
Po pěti letech bylo nutné znovu provést odlehčovací ořez obou lip na Komenské-
ho náměstí. Po provedeném odborném posudku, jehož součástí byl i tomogram, 
byla Ing. Kolaříkem doporučena revize bezpečnostních vazeb a výrazná obvo-
dová redukce koruny u obou stromů. Arboristická firma samozřejmě provedla 
před zásahem kontrolu hnízdících ptáků a netopýrů v dutinách. Bez zjištěného 
výskytu. Uvedená opatření přispějí k provozní bezpečnosti obou mohutných lip 
a jejich zachování na stanovišti.

Petr Dokoupil, zahradník Města Jevíčka

Informace k veřejné službě
Od 1. 2. 2017 došlo ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a s tím opět 
vznikla forma výkonu veřejné služby (VS). Hlavním principem právní úpravy VS je, že dlouhodo-
bě neaktivní osoba pobírá po dobu 6 měsíců příspěvek ve výši 3.410 Kč. Po uplynutí této doby 
si může příspěvek zachovat v této výši, jinak je mu vyplaceno existenční minimum ve výši 2.200 
Kč. Předpokladem je odpracování min. 20 h v příslušném měsíci. V případě odpracování min. 30 
h v příslušném měsíci může být tato částka 3.410 Kč navýšena o 600 Kč. VS je pomoc zejména  
v oblastech zlepšování životního prostředí, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostran-
ství atd. VS může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, neziskovými  
organizacemi, jako jsou např. nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, příspěv-
kové organizace, školy, církevní organizace atd. V měsíci dubnu požádaly o výkon VS u Města 
Jevíčko čtyři osoby, které jsou dlouhodobě v evidenci ÚP ČR a samy si stanovily počet hodin 
k odpracování v rámci VS. Další osoby, které mají zájem vykonávat veřejnou službu, nechť se 
obrátí na ÚP ČR, kde jim pracovnice poradí, jak tuto službu vykonat.
         Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko 

 

Fotoaktuality

Slavnostní svěcení nové cisternové stříkačky

Vítězný tým ZMN 2017 Roskilde z Dánska

Starostové Jevíčka a Korytňan podepsali 
dohodu o spolupráci
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Oprava Růžové ulice by měla vypuknout v červenci
Vážení občané a zejména obyvatelé ulice Růžové v Jevíčku,
náročná a zdlouhavá příprava opravy ulic Růžové a Soudní se chýlí ke svému závěru. Od prvního 
setkání s Vámi, obyvateli těchto jevíčských ulic, uběhl rok a mohu Vás ujistit, že jsme v průběhu 
této doby řešili několik zásadních otázek a připomínek, které byly i na tomto společném setkání 
vyřčeny. Kromě připomínkování projektu ze strany správců a majitelů inženýrských sítí, které bu-
dou v ulicích rovněž opraveny (vodovod, kanalizace, rozvody NN ČEZ, veřejné osvětlení), jsme ře-
šili zejména finální vzhled a povrch, ze kterého bude povrch ulice zhotoven. Řešení zadláždění be-
tonovou dlažbou, která byla z Vaší strany nejčastěji preferována, bohužel nebylo ze strany orgánu 
státní památkové péče povoleno. Vzhledem k tomu, že se ulice nacházejí v městské památkové 
zóně, není možné získat stavební povolení bez kladného stanoviska tohoto dotčeného orgánu. 
Záměr betonové dlažby jsme konzultovali jak s paní památkářkou Městského úřadu v Morav-
ské Třebové, tak vedoucími nadřízeného krajského pracoviště NPÚ v Pardubicích. Oba názory 

se shodovaly jasně na použití kamenné žulové 
dlažby, nejsou přípustné bohužel ani imitace 
a betonové napodobeniny kamenných dlažeb. 
Žádná z betonových dlažeb nemůže nahradit 
autenticitu jevíčských uliček, které tvoří nád-
hernou připomínku starobylého a jedinečné-
ho urbanismu našeho města. Dalším z hlav-
ních argumentů, hrajících pro žulu, je zejména 
její životnost. Důkazem toho mohou být např. 
ulice Barvířská, Kobližná, které se opravovaly 
v devadesátých letech a dnes již vykazují znač-
né destrukce betonové dlažby a avizují brzké  
a nákladné opravy. Jsme tedy přesvědčeni 
o tom, že pokud bude žulová dlažba dobře 
provedena a položena na kvalitně zhutněný 
podklad, vydrží desítky let a v případě zvlnění 
nebo překopu se jednoduše předláždí původ-
ními kostkami.

Zadní Arnoštov k nám patří!
Vážení čtenáři zpravodaje,
při přemýšlení o tématu pro červnové 
okénko jsem se rozhodl věnovat je Zadnímu 
Arnoštovu. Tato místní část je se svými 59 
stálými obyvateli nedílnou součástí Jevíčka. Ne 
vždy to však platilo i v minulosti. Jak zmiňuje 
pan František Plech - Zadní Arnoštov patřil 
v polovině 15. století k panství trnavskému,  
o dvě století později pak k panství třebovskému. 
Zadní Arnoštov vznikl díky německé kolonizaci 
v polovině 13. století a obyvatelstvo německé 
národnosti zde žilo až do konce 2. světové 
války, vesnice byla součástí tehdejších Sudet. 
Po událostech, které následovaly, se počet 
obyvatel z pochopitelných důvodů dramaticky 
snížil. A to až desetkrát proti předválečným 
číslům, kdy jejich počet dosahoval společně 
s Lípou a Mařínem sedmi set. Pro zajímavost: 
arnoštovskou školu (viz foto, nyní číslo popisné 
35) navštěvovalo na začátku minulého století 
115 dětí. 

 

Od stručných historických faktů ale přejděme 
k současnosti. Nejen pěkné okolí Zadního Ar-
noštova, ale i klid tohoto místa má za následek, 
že jej můžeme nazvat místem chalupářským. 
Zvlášť Mařín s dodnes patrnou plochou sta-
roslovanského hradiště považuji za nesmírně 
malebný. Město Jevíčko se snaží ke kvalitě 
života zde přispívat pravidelnou údržbou ve-
řejných prostranství. V letech minulých bylo 
v Zadním Arnoštově investováno nemálo pro-
středků do opravy kulturního domu, údržby 
zeleně, oprav komunikací, obnovy památek  
a dalších drobnějších oprav. Všechny tyto akti-
vity postupně vylepšují prostředí pro život zdej-
ších lidí. I v minulém roce jsme nezapomínali, 
že Zadní Arnoštov k nám patří a zaměřili jsme 
se kromě komunikací a zeleně např. na opravu 
pilířů a osazení nové brány pohřebiště u koste-

líčka sv. Bartoloměje. 
V říjnu byly pracov-
níky města nově vy-
zděny pilíře při vstupu  
a následně byla osa-
zena nová brána, 
kterou vyrobil umě-
lecký kovář z Bělé 
u Jevíčka - p. Pavel 
Továrek. Návštěvníci 
hřbitova toto zlepše-
ní myslím po právu 
ocení. Opravou by 

u kostelíčku sv. Bartoloměje měla projít  
i první část hřbitovní zdi, záleží to zejména na 
tom, zda město obdrží dotační prostředky, o  kte-
ré jsme žádali letos v únoru. Pokud uspějeme, 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci červnu 2017 oslaví 
významné životní jubileum 

Pavel Dostál
Ludmila Hrubá
Marta Šilhánová
Antonie Šudáková
Vlasta Ochranová

budeme opravu realizovat v průběhu roku 2018.
Za neméně důležitou věc však považujeme 
komunikaci s místními občany, jen takto 
můžeme vnímat a porozumět jejich specifickým 
problémům a starostem. Pravidelně proto 
pořádáme setkání s radními města a již dvakrát 
proběhlo srpnové pouťové posezení, které je 
oceňovanou novinkou a do budoucna v něm 
hodláme pokračovat. Aktuálním tématem 
v Zadním Arnoštově je zahájení komplexních 
pozemkových úprav. V posledních týdnech 
proběhla jednání sboru zástupců vlastníků, 
jejichž výstupem bude plán tzv. společných 
zařízení. Ten bude mimo jiného obsahovat 
návrh nových polních cest a jejich skladbu, ale 
také návrh protierozních a protipovodňových 
opatření a návrh vodohospodářských staveb. 
Výstupy komplexních pozemkových úprav 
přinese až blízká či vzdálenější budoucnost. 
Věřím však, že nezůstane pouze u plánů 
a uvedená opatření budou ku prospěchu 
místních. Těm bych závěrem rád vzkázal, že 
se na nás se svými trablemi mohou kdykoliv 
obrátit. Rádi vám vyjdeme vstříc a podáme 
pomocnou ruku! 
  Do Zadního Arnoštova zdraví 

Miroslav Šafář  
 

 Dne 26. června 2017 
si připomeneme 

3. výročí od úmrtí paní

Jany Beranové 
Stále vzpomíná přítel Alois 

a kamarádky ze Žlíbek

Vzpomínka

Upozornění !!!
Vážení občané,
řada z Vás se obrací s dotazy na vedení města o projektu OBEC OBČANŮM  společnosti Terra 
Group ohledně nabídky energetických úspor a změny dodavatele energií. Musím důrazně 
vyvrátit, že Město Jevíčko jakýmkoliv způsobem tuto aktivitu zaštiťuje. Přesto, že společnost 
nazvala svůj projekt OBEC OBČANŮM, tak v případě Jevíčka s ním naše město nemá nic 
společného a jedná se čistě o podnikatelskou aktivitu společnosti Terra Group a je tedy na 
každém z Vás, zda ji využijete.
Zástupce společnosti Terra Group byl ze strany města již upozorněn, aby v žádném případě 
nevystupovali pod záštitou Města Jevíčka. Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka



www.jevicko.cz

                           Červen 2017    / 3Měsíčník města Jevíčka

V případě ulic Růžové a Soudní je tedy zvolen rozdílný materiál pro chodníky, které budou 
zhotoveny ze žulové mozaiky světlé žluté barvy – drobná kostka 6 x 6 cm (stejně jako chodníky 
ulic Třebovská a Palackého náměstí), pojízdný pruh komunikace bude zadlážděn šedou žulo-
vou kostkou 10 x 20 cm kladené do příčných řádků. Chodník bude od pojízdné komunikace 
oddělen žulovým obrubníkem, zvýšeným jen o 2 cm z důvodu, aby v případě potřeby umožnil 
nájezd automobilu, např. při složení a vyložení nákladu obyvatel domů, vzhledem k tomu, že 
šířkové poměry ulice neumožňují na všech místech stoprocentní vyhnutí dvou vozidel. Nive-
leta komunikace  a chodníků je navržena tak, aby byly pokud možno dodrženy původní výšky 
vstupů do objektů a domů ulic. Odvodnění je řešeno vyspádováním od zástavby domů do 
odvodňovacího pásu v komunikaci, napojeného na kanalizačních vpustí.
V měsíci květnu a červnu proběhne výběrové řízení na zhotovitele opravy ulice Růžové, kterou 
bychom tedy chtěli zahájit v červenci výměnou inženýrských sítí od křižovatky ul. Třebovská  
x Růžová po křižovatku ul.  Růžová x Pivovarská, následně budou práce pokračovat ve zbylé 
části ulice po ul. Křivánkovu. Ukončení prací na inženýrských sítích odhadujeme v měsíci lis-
topadu 2017. Finální povrch bude dokončen následně dle klimatických podmínek. Pokud by 
mělo dojít z jakýchkoliv důvodů ke zdržení prací, např. archeologickým průzkumem, který je 
povinnou součástí akce, budeme nuceni opravu rozdělit na dvě etapy a práce před zimním 
obdobím ukončit u křižovatky s ulicí Pivovarskou a stavbu dokončit v roce 2018.
Průběh stavby bude za město koordinovat investiční technik a také odborný stavební dozor, 
který bude garantovat soulad prací s projektovou dokumentací, kvalitu odváděné práce a bude 
hlídat množství použitého materiálu, provedených prací, atd.
Vážení občané, rádi bychom s Vámi při rekonstrukci maximálně spolupracovali, proto Vás pro-
síme, abyste jakékoliv požadavky a připomínky zejména s pracemi okolo Vašich domů sdělovali 
včas investičnímu technikovi, případně vedení města, abychom je mohli pružně přenášet na 
prováděcí firmu a pokud to bude možné, Vám rádi vyjdeme vstříc. O přesném termínu realizace 
a kontaktech na zhotovitele Vás budeme včas informovat.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 32. 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 32. 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: 12. 06. 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 komise stavební
6) Zpráva kontrolního výboru za období  

12. 2016 – 05. 2017
7) OZV č. 1/2017, k ochraně nočního klidu  

a regulaci hlučných činností
8) Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice
9) Rekonstrukce ulice Růžová
10) Oprava chodníku na ulici Slunečná – II. etapa
11) Parkové úpravy na ulici U Zámečku
12) Grantový systém města Jevíčka na rok 2018
13) Rozpočet Jevíčské pouti
14) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017
15) Korespondence, různé
16) Připomínky a náměty občanů
17) Diskuse
18) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 5. 2017

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

 

SBĚROVÁ AKCE
V ZADNÍM ARNOŠTOVĚ

V termínu od pátku 2. 6.  
do pondělí 5. 6. 2017 bude  
na sběrném místě u č. p. 35 

v Zadním Arnoštově umístěn 
kontejner na směsný a velko-
objemový komunální odpad.

*****
Do kontejneru nepatří vyřazené elektrické 

spotřebiče (ledničky, pračky) a nebez-
pečný odpad (rozpouštědla, barvy, che-
mikálie, zářivky, autobaterie). Tento druh 
odpadu lze odevzdat ve sběrném dvoře 

Města Jevíčko. Do kontejneru dále 
nepatří stavební suť, zemina a bioodpad! 

                                  a Město Jevíčko

Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů
Upozorňujeme občany na termín 30. 6. 2017, kdy je splatnost poplatku za odpad za rok 2017. 
Ten je možno uhradit hotově nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2526591/0100 
pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen. Pokud variabilní symbol neznáte, můžete  
o  něj požádat u paní Václavkové.  
Poplatek ze psů je taktéž splatný do 30. 6. kalendářního roku. Výše poplatku se liší podle toho, 
zda je pes chován v bytovém domě, či rodinném domě. Jinou částku zaplatí majitel za psa 
chovaného v Zadním Arnoštově a za psa chovaného v Jevíčku. Jednotlivé sazby poplatku jsou 
k nahlédnutí u správce poplatku nebo na www.jevicko.cz. 

    Jana Bartuňková, Finanční odbor

Informace odboru dopravy o změnách v registraci vozidel
Dovolujeme si upozornit vlastníky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel na novelu 
zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kterou dochází 
ke změnám v rámci registru vozidel s účinností od 1. června 2017. Nejdůležitější novinkou je 
„rozvolnění“ místní příslušnosti – k provedení vyjmenovaných úkonů v registru vozidel je pří-
slušný kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Těmito úkony jsou zápis do registru 
vozidel, žádost o změny vlastníka a provozovatele vozidla, žádost o změnu ostatních údajů 
v registru vozidel, oznámení ztráty, zničení, nebo odcizení tabulky s registrační značkou, tech-
nického průkazu, osvědčení o registraci vozidla, žádost o vyřazení vozidla z provozu, žádost  
o zápis zániku vozidla, žádost o vydání registračních značek pro vývoz vozidla, žádost o vydání 
paměťové karty podniku, schválení přestavby silničního vozidla a další vyjmenované v novele 
zákona. Dále se prodlužuje platnost protokolu o evidenční kontrole (potřebném pro každý 
převod vozidla) na 30 dní. Novelizace zákona se týká také rezervace značky na přání, vývo-
zu registrovaných i neregistrovaných vozidel, provedení změny vlastníka nebo provozovatele,  
a mění, doplňuje některé další činnosti v registraci vozidel a historických vozidel včetně sankcí. 
Bližší informace získáte na portále www.mtrebova.cz – životní situace nebo přímo na odboru 
dopravy MěÚ Moravská Třebová.                                                                                  Odbor dopravy MěÚ Moravská Třebová

Upozornění z odboru dopravy a z obecního živnostenského 
úřadu!

Od 10. května 2017 dochází na odboru dopravy, úseku dopravně správních agend (na 
registru řidičů a registru vozidel), a na obecním živnostenském úřadu, úseku registrací, 
k úpravě úředních hodin. Úřední hodiny pro veřejnost jsou nově stanoveny takto:

Pondělí: 08:00–11:30 hod., 12:30–17:00 hod.
Úterý: jednání pouze po dohodě
Středa: 08:00–11:30 hod., 12:30–17:00 hod.
Čtvrtek: uzavřeno pro veřejnost
Pátek: 08:00–11:30 hod., 12:30–14:00 hod.

Důvodem je nárůst agendy odborů a potřeba řádně a ve stanovených termínech zpracovat  
a vyřídit přijaté žádosti a písemnosti.

Odbor dopravy a Obecní živnostenský úřad MěÚ Moravská Třebová
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Usnesení z 59. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. dubna 2017
1/59 Rada schvaluje kupní smlouvu mezi 

Městem Jevíčko a firmou AUTOCEN-
TRUM PŘEROV CZ, s. r. o., Olomouc-
ká 440, 751 24 Přerov – Předmostí na 
zakoupení osobního motorového vo-
zidla zn. Škoda Fabia Combi pro po-
třeby technických pracovníků města 
za částku 65.000 Kč vč. DPH,

2/59 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
budovy synagogy za účelem konání 
koncertu Romana Dragouna, který se 
uskuteční v neděli 21. 5. 2017, žadateli 
dle zápisu,

3/59 Rada schvaluje prodloužení lhůty  
k umístění kontejneru na pozemku p. 
č. 518/54 v k. ú. Jevíčko-předměstí na 
ul. Slunečná do 30. 6. 2018,

4/59 Rada pověřuje IT zajištěním dopravní-
ho značení a organizačního zajištění 
průvodu v rámci oslav 120. výročí za-
ložení Gymnázia Jevíčko ve spolupráci 
se strážníky MP Jevíčko,

5/59 Rada pověřuje IT zajištěním parkování 
vozidel účastníků ZMN 2017 v prosto-
ru Palackého náměstí mezi autobuso-
vým nádražím a silnicí před hotelem 
Morava ve dnech 4. 5. 2017 až 7. 5. 
2017,

6/59 Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZUŠ Jevíčko 
za rok 2016 ve výši 82.476,76 Kč, kdy 
částka ve výši 62.476,76 Kč bude pře-
vedena do rezervního fondu a částka 
ve výši 20.000 Kč bude převedena do 
fondu odměn,

7/59 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku příspěvkové orga-
nizace ZUŠ Jevíčko k 31. 12. 2016,

8/59 Rada schvaluje účetní závěrku pří-
spěvkové organizace ZUŠ Jevíčko za 
rok 2016 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol,

9/59 Rada schvaluje uvítání nových občán-
ků z obce Víska u Jevíčka v obřadní síni 
Města Jevíčko dne 11. 6. 2017,

10/59 Rada schvaluje umístění satelitní anté-
ny do ostění okna na bytovém domě 
K. Čapka 783 v Jevíčku žadatelce dle 
zápisu,

11/59 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Blansko na výměnu  
5 ks oken na bytě v Zadním Arnoštově 
63 za částku 41.966 Kč bez DPH s úhra-

dou z rozpočtu PBH města Jevíčka,
12/59 Rada schvaluje zajištění provozních zá-

ležitostí dle zápisu,
13/59 Rada odvolává Mgr. Roberta Jordána 

z členství v komisi kulturní, cestovního 
ruchu a regionálního rozvoje na vlastní 
žádost,

14/59 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
15.000 Kč na zajištění programu Dět-
ského dne, který se uskuteční v sobotu 
27. 5. 2017 v areálu Panského dvora,

15/59 Rada schvaluje CN firmy SUEZ, Využití 
zdrojů, a. s., divize Jihovýchod, pro-
voz Boskovice, Drčkova 2798/7, 628 
00 Brno na úklid části stavební suti v 
množství 100 tun (10 nákladních aut) 
z městské mezideponie (autostrády) 
z důvodu jejího přeplnění za částku 
33.800 Kč bez DPH (40.898 Kč vč. DPH),

16/59 Rada schvaluje provedení zadláždění 
části chodníku cca 10 m na křížení ulic 
Biskupická a Okružní II před domem 
č. p. 755 firmou František Hanzal, Dr. 
Klimeše 682, Jevíčko, kdy město dodá 
materiál,

17/59 Rada schvaluje zapůjčení techniky pro 
SDH Jevíčko, vozidlo Peugeot Boxer rz 
3E2 7833, které bude využito pro pře-
pravu členů SDH Jevíčko k účasti na 
„HASIČSKÝCH SLAVNOSTECH 2017“  
v Litoměřicích, které se konají ve dnech 
9. – 10. června 2017,

18/59 Rada schvaluje poskytnutí daru ve výši 
10.000 Kč pro SDH Jevíčko na opravu 
čtyřkolové ruční stříkačky,

19/59 Rada schvaluje CN firmy PTÁČEK – vel-
koobchod, a. s., koupelnové studio Svi-
tavy, Průmyslová 2, 568 11 Svitavy na 
zařizovací předměty sociálního zázemí 
a WC pro technické pracovníky města 
za částku 18.413 Kč vč. DPH, 

20/59 Rada schvaluje dispoziční variantu bu-
doucího sběrného dvora na ulici Tře-
bovská v Jevíčku,

21/59 Rada schvaluje plán odpadového hos-
podářství města Jevíčka na období 
2016 – 2025,

22/59 Rada pověřuje IT zajištěním cenových 
nabídek na opravu prostoru před so-
chou T. G. Masaryka na Palackého 
nám. v Jevíčku asfaltovým recyklátem,

23/59 Rada schvaluje úhradu nákladů ve 
výši 19.594 Kč vč. DPH za vybudování 
opěrného pilíře k domu č. p. 200 na ul. 

Okružní III, který provedla firma Franti-
šek Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko,

24/59 Rada schvaluje CN Ing. Jana Krále, Lá-
zeňská 57, Svitavy na stavební dozor 
akce „Zateplení BD ul. Křivánkova č. p. 
98 v Jevíčku“ (dotace IROP) za částku 
50.000 Kč bez DPH (60.500 Kč vč. DPH),

25/59 Rada schvaluje finanční částku 38.000 
Kč vč. DPH na nákup přetlakového dý-
chacího přístroje AUER včetně kom-
pozitové tlakové láhve a nomexového 
obalu pro potřeby JSDH Jevíčko,

26/59 Rada schvaluje rozšíření serveru MěÚ 
Jevíčko za částku 62.867,50 Kč bez DPH 
(76.070 Kč vč. DPH), kterou provede 
firma OR – CZ, spol. s r. o., Brněnská 
60/19, 571 01 Moravská Třebová,

27/59 Rada schvaluje plán preventivně vý-
chovné činnosti na úseku požární 
ochrany města Jevíčko na rok 2017,

28/59 Rada schvaluje vyřazení vozidla Škoda 
Forman rz 2E2 4454 z evidence moto-
rových vozidel,

29/59 Rada schvaluje pro JSDH Jevíčko úhra-
du částky 15.900 Kč bez DPH (19.239 
Kč vč. DPH) na upgrade a rozšíření 
programu GINA na plnou verzi v zá-
sahovém tabletu, který bude umístěn 
v nové CAS 30T 815-7 6 x 6.1 FORCE,

30/59 Rada schvaluje zakoupení 10 ks ko-
vových zábran pro potřeby města za 
částku 19.100 Kč vč. DPH,

31/59 Rada schvaluje zakoupení dopravních 
značek od firmy ARAPLAST, spol. s r. o., 
Hybešova 419, 679 11 Doubravice nad 
Svitavou za částku 22.651 Kč vč. DPH,

32/59 Rada schvaluje odklizení černé skládky 
na pozemku p. č. 1311/1 v k. ú. Zadní 
Arnoštov,

33/59 Rada schvaluje realizaci opatření na 
stromech na Komenského náměstí  
a v parku U Zámečku dle znaleckého 
posudku Ing. Kolaříka, Ph.D. a stano-
viska Agentury ochrany přírody a kra-
jiny Petrem Dokoupilem na základě 
uzavřené smlouvy o údržbě zeleně  
a předložené CN,

34/59 Rada schvaluje rozpočet na rok 2017  
a střednědobý výhled rozpočtů na rok 
2018 a 2019 Podniku bytového hospo-
dářství města Jevíčka.

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

Usnesení z 60. schůze Rady města Jevíčko konané dne 10. května 2017
1/60 Rada uděluje souhlas s provedením 

realizace přípojky elektřiny na nové 
odběrné místo RD na ul. Růžová  
v Jevíčku firmou ELROCzech, s. r. o., 
Ostřetín 288 s podmínkou, že násled-
né předání pozemků po provedení 
výkopů a zapravení bude přítomen 
zástupce města – investiční technik,

2/60 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka příměstského 
tábora s trvalým pobytem v Jevíčku 
pořádaného spolkem RC Palouček,  
z. s., Kostelní 42, Jevíčko dle předlože-
ného seznamu,

3/60 Rada pověřuje vedoucí PBH zaměře-
ním oken a zajištěním CN na výměnu 

2 ks oken v bytovém domě na ul. Tře-
bovská 71,

4/60 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

5/60 Rada odvolává Mgr. Miroslava Šafá-
ře a Bc. Jindřicha Beneše z členství  
v přestupkové komisi města Jevíčka na 
jejich vlastní žádost ke dni 31. 5. 2017, 

6/60 Rada jmenuje Mgr. Martina Moučku 
členem přestupkové komise města Je-
víčka s účinností od 1. 5. 2017,

7/60 Rada schvaluje opravu kanalizační pří-
pojky z objektu bývalého kláštera č. p. 
167 po havárii, kterou provede firma 
VHOS, a. s., Nádražní 6, Moravská Tře-

bová za celkovou částku 63.266 Kč vč. 
DPH,

8/60 Rada schvaluje zakoupení sanační 
omítky na dvorní zeď bývalých stájí 
v Panském dvoře u firmy Stavebniny 
Stupka, s. r. o. za 21.311 Kč vč. DPH, 

9/60 Rada pověřuje starostu města jed-
náním o odkupu pozemku p. č. 5168  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

10/60 Rada pověřuje IT zajištěním zadávací-
ho řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Synagoga na ul. Soudní, Je-
víčko – oprava podlahy kúru a modli-
tebny“,
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31/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Ja-
nečka a Ing. Jaroslava Zezulu,

31/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Ing. Pavel 

Vykydal, Mgr. Rudolf Beran, Mgr. Zdeněk 
Klein,

b)  program zasedání,
c)  výsledek zadávacího řízení na akci „Za-

teplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku“ 
se spolufinancováním z dotace v rámci 
IROP ve výši 32 %, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma MOLAT spol.  
s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice 
za nabídkovou cenu ve výši 2.664.057,80 
Kč vč. DPH,

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. o., Zá-
mek 14, 679 63 Velké Opatovice na akci 
„Zateplení bytového domu č. p. 98 v Je-
víčku“ se spolufinancováním z dotace  
v rámci IROP ve výši 32 % za nabídkovou 
cenu 2.664.057,80 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

e)  koupi pozemku p. č. st. 74 (87 m2) – za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-
-předměstí od P. N. z Jevíčka a P. N. z Vel-
kých Opatovic za cenu 300 Kč/m2, celkem 
26.100 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a P. N. a P. N. na koupi pozemku p. 
č. st. 74 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

f)  celoroční hospodaření města a závěrečný 
účet obce za rok 2016 včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 
2016 Krajským úřadem Pk bez výhrad,

g)  účetní závěrku Města Jevíčko za rok 2016 
dle předložených podkladů,

h)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 na rok 
2017,

i)  dodatek č. 3 smlouvy o uzavření budou-
cí smlouvy kupní ze dne 30. 5. 2011 na 
prodej části pozemků p. č. 5330/1 – trva-
lý travní porost, p. č. 5329 – orná půda,  
p. č. 5331 – trvalý travní porost, p. č. 5332 

Usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 15. května 2017
– trvalý travní porost a pozemku p. č. 5335 
– ostatní plocha a p. č. 5359/3 – vodní 
plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi 
Městem Jevíčko a společností REHAU Au-
tomotive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 
Čestlice a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 3,

j)  smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
kupní na prodej části pozemku p. č. 5332 
– trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-před-
městí mezi Městem Jevíčko a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

k)  koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 3/6 k celku nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 519/42 (11 m2) – ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 1 Kč/m2 
od PaedDr. P. K. z Jevíčka + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a PaedDr. P. K. na 
koupi spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. 3/6 k celku pozemku p. č. 519/42  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

l)  koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 3/6 k celku nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 519/42 (11 m2) – ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 1 Kč/m2 
od PaedDr. P. K. a M. K. z Jevíčka + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu 
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a PaedDr. 
P. K. a M. K. na koupi spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 3/6 k celku pozemku 
p. č. 519/42 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

m)  dodatek č. 1 k SOD akce „Sociální zázemí 
a WC pro lokalitu Panského dvora“ uza-
vřené mezi Městem Jevíčko a firmou MO-
LAT, spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké 
Opatovice a pověřuje starostu podpisem 
dodatku,

n)  výsledek zadávacího řízení na akci „Syna-
goga na ul. Soudní, Jevíčko – oprava pod-
lahy kúru a modlitebny“ se spolufinan-
cováním z dotace Pardubického kraje ve 
výši 80.000 Kč, ve kterém nejvýhodnější 

nabídku podala firma MOLAT, spol. s r. o., 
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za na-
bídkovou cenu ve výši 144.904 Kč vč. DPH,

o)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT, spol. s r. o., Zá-
mek 14, 679 63 Velké Opatovice na akci 
„Synagoga na ul. Soudní, Jevíčko – oprava 
podlahy kúru a modlitebny“ se spolufi-
nancováním z dotace Pardubického kraje 
ve výši 80.000 Kč za nabídkovou cenu ve 
výši 144.904 Kč vč. DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy,

31/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu místostarosty o činnostech  

v Zadním Arnoštově za období 06/2016 – 
05/2017,

b)  informaci místostarosty o přípravných 
krocích k výstavbě plánované cyklostezky 
mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi,

c)  zápis ze schůzí finančního a kontrolního 
výboru, které se konaly dne 3. 5. 2017,

d)  informaci starosty o zápisu ze schůze ko-
mise kulturní, která se konala 12. 4. 2017,  
o zápisu ze schůze komise mládeže  
a sportu, která se konala 13. 4. 2017,

e)  výroční zprávu o činnosti MěÚ Jevíčko  
a jeho organizačních složek za rok 2016,

31/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení 11/2 písm. k) ze dne 12. října 

2015 – prodej nově zaměřených pozemků 
p. č. 4235/2 (973 m2) a p. č. 4236/5 (35 m2), 
oba orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
J. M. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 
504.000 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 J. M. na prodej pozemků p. č. 
4235/2 a p. č. 4236/5 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu popř. místosta-
rostu podpisem smlouvy.

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

11/60 Rada pověřuje IT jednáním s projek-
tantem za účelem zajištění technické-
ho řešení opravy veřejné cesty, která 
tvoří spojnici mezi ul. Okružní II a Pod 
Zahradami,

12/60 Rada schvaluje cenovou nabídku firmy 
Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362 na 
podlahářské práce na městské ubytov-
ně (výměna linolea ve dvou místnos-
tech dle návrhu správce) ve výši 26.392 
Kč vč. DPH,

13/60 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení mezi Městem Jevíčko  
a společností ASEKOL, a. s. s ohledem 
na novou strukturu kategorizace elek-
trozařízení,

14/60 Rada uděluje souhlas s navrženým 
umístěním vedení teplovodu z areá-

lu HZS Jevíčko do lokality stávajících 
skleníků na pozemku p. č. 5202 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

15/60 Rada schvaluje úhradu nákladů za 
ubytování a stravu členů delegace ze 
Zakarpatí a výdajů na občerstvení při 
společných jednáních s radními a za-
stupiteli dle zápisu,

16/60 Rada schvaluje nákup 2 ks výstavních 
vitrín pro potřeby městského muzea 
od spol. LOTECH Praha ve výši 92.794 
Kč vč. DPH spolufinancovaných z gran-
tu Pardubického kraje ve výši 50.000 
Kč, daru společnosti MARS Jevíčko ve 
výši 30.000 Kč a Městem Jevíčko ve 
výši 12.794 Kč,

17/60 Rada schvaluje přijetí dotace od Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí pro 
Město Jevíčko ve výši 95.971 Kč na vý-

kon sociální práce na MěÚ Jevíčko dle 
ust. § 92 - § 93a zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách,

18/60 Rada schvaluje zakoupení výpočetní 
techniky pro potřeby strážníků MP Je-
víčko do částky 57.000 Kč vč. DPH

19/60 Rada schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2014776/VB/01 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na budoucí zřízení věcného 
břemene služebnosti a právu provést 
stavbu na pozemcích p. č. 187/3, p. č. 
1750/4, p. č. 1750/1, p. č. 1740/14 a p. č. 
1750/8, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

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

Tanečníkům v MŠ Jevíčko začala  
taneční sezóna

Již tradičně patří první taneční vystoupení Závodům míru při vyhlášení 
vítězů nejmladších závodníků. Děti tančily tři tance. První tanec s ak-
tovkami na píseň Pátá – Zuzana Norisová, druhý tanec s pompony My 
Way – Calvin Harris a třetí tanec na píseň Sofia – Alvaro Soler. 
Celkem 16 tanečníků, z toho 14 děvčátek a 2 chlapci, vytvořili zajíma-
vou taneční formaci. Jakmile začali diváci tleskat do rytmu písní, děti 
získaly jistotu a zatančily tance v plné kráse. Písničku Pátá zazpívala do 
mikrofonu Natálka Dokoupilová. Přemety stranou, tzv. hvězdy, před-
vedla při třetím tanci Karolínka Sekničková. 
Děti tančily samostatně, ale také v páru. 
Taneční dvojice:
Ambrozová Kamilka – Jelínek Víteček
Stejskalová Katuška – Košťál Ondrášek
Říhová Barunka – Třísková Nikolka
Vašíčková Rozárka – Hrabalová Adrianka
Teglasová Natálka– Hegerová Lucinka
Hegerová Nelinka – Vymlátilová Ellinka
Dokoupilová Natálka – Vašíčková Terezka
Sekničková Karolínka – Sekničková Terezka

Naše příznivce zdraví děti z MŠ Jevíčko a jejich paní učitelky Pazdírko-
vá, Zatloukalová. Najdete nás na www.msjevicko.cz

Za MŠ Jevíčko napsala Libuše Pazdírková

Grafiky s motivy Jevíčka si můžete zakoupit v infocentru. Vytvořili je žáci Základní umělecké školy Jevíčko 
technikami suché jehly, linorytu a mezzotinty. Práce vznikly na podporu dobročinné akce pro trojčata 

ze Slavkova u Brna. Peníze utržené prodejem grafik poputují na konto trojčat.
MgA. Renata Štindlová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Zlato pro výtvarný obor
Letos opět po třech letech probíhá na základních uměleckých školách 
po celé republice soutěžní přehlídka výtvarných oborů „Oči dokořán“. 
Krajská kola jsou za námi. V Pardubickém kraji proběhla prezentace 
před porotou v sobotu 22. dubna 2017. Tématem letošní přehlídky je 
„Skrývání a odkrývání“.
Bylo zajímavé porovnávat, jak se zadání zhostili na jiných školách. My 
jsme na tématu pracovali usilovně od září. Zpracovali jsme skrývání  
a odkrývání, jak je známe ve zvířecí říši a vytvořili jsme rozsáhlou vý-
tvarnou řadu Mimikry.
Pro účely soutěže jsem připravila prezentaci pracovního postupu  
a jednotlivých výtvarných kroků na formátu B1. V originálním provede-

ní jsem doložila soubor kreseb tužkou, 
malby temperou a nakonec i výsledné 
výtvory - naše maskovaná zvířata, uši-
tá z vlastnoručně potištěných látek.
Tvorba našich žáků měla velký úspěch. 
Porota byla nadšena originalitou zpra-
cování zadání, ale i kvalitou provedení 
jednotlivých prací. Dostalo se nám tak 
ocenění práce pedagoga i žáků a pro 
Jevíčko jsme získali zlato.
Do Šumperka, kde proběhne celostát-
ní přehlídka, nás pojedou reprezento-
vat vybrané práce žáků: Nikoly Fore-

thové, Pavly Machálkové, Pavlíny Kouřilové, Veroniky Vránové, Terezy 
Podmanické, Adama Hampla, Adama Dufka, Jáchyma Selingera, Ond-
řeje Gloce a Petra Bažanta.
Doufám, že se probojují na závěrečnou výstavu, která bude pro veřej-
nost otevřena celý příští školní rok. Všem dětem děkuji za jejich pilnou 
práci a rodičům za svěřenou důvěru a podporu.

MgA. Renata Štindlová

 
 
 
 

Základní umělecká škola Jevíčko 
www.zusjevicko.cz 

 
 

Nabízí v roce 2017/2018 výuku v těchto oborech: 
 

 hudební obor 
 sólový a komorní zpěv 
 housle 
 klasická a elektrická kytara 
 klavír, elektrické klávesy, akordeon 
 zobcová flétna 
 příčná flétna 
 bicí nástroje  
 klarinet, saxofon 
 trubka, trombon, lesní roh 
 baskřídlovka, tuba 
 možnost hry v souborech a orchestrech:  

- dechový orchestr ZUŠ Jevíčko 
- estrádní orchestr – Etien Band 
- žesťový kvintet, flétnový soubor 

 
 výtvarný obor 

 

 taneční obor 
 

Školné v uvedených oborech: 
Hudební: - individuální výuka 290,- Kč/měsíc 
Výtvarný: -      200,- Kč/měsíc 
Taneční:   -      190,- Kč/měsíc 

 
 

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451, 
 tel. 773 989 084 během měsíce června,  
nejpozději však první týden v září 2017. 

 

Dílna s tatínky
Ve středu 10. 5. jsme na tvořivé dílně přivítali poprvé pouze tatínky 
s dětmi.
Proč jen tatínky? Protože se nám blížil Den matek a děti se svými tatín-
ky přišly vyrobit maminkám dáreček.
Od rána jsme měli trošku obavy, zda přijdou, ale ukázalo se, že obavy 
byly zbytečné a tatínci jsou správní chlapi a došlo jich dost nad oče-
kávání.
Nálada byla výborná, děti si odnášely srdíčka, přívěšky na klíče a ozdo-
by do květináče, některé nejen pro maminku, ale i pro babičky.
Dílna nebyla jen o tvoření, ale k dispozici byla i práce na interaktivní 
tabuli ve třídě Kosáčků. U Koťátek si zase tatínci přebalili „miminka“ 
a děti absolvovaly překážkovou dráhu s kočárkem a pověsily prádlo.
Odpoledne rychle uteklo a všichni odcházeli s dobrou náladou.

                                           Za kolektiv učitelek MŠ Dita Mlčochová
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MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinujeme 1. pátek v měsíci 

2. 6. 2017

  MUDr. Jana Trčková
29. 5. - 2. 6. 2017  DOVOLENÁ

od 5. 6. 2017 následně:
PO 8 - 10 bez objednání 
10 - 13 pouze objednaní
ÚT 8 - 10 bez objednání 
10 - 13 pouze objednaní

ST sestra přítomna 
v ordinaci 11 - 16

ČT 8 - 10 bez objednání 
10 - 12 pouze objednaní
PÁ 8 - 10 bez objednání 
10 - 13 pouze objednaní
16. 6. 2017 třetí pátek

- neordinujeme

MUDr. Alena Blahová
Interní ambulance 

 neordinuje 30. 6. 2017

MUDr. Jiří Hájek
 5. - 9. 6. 2017  DOVOLENÁ

 Zastupuje MUDr. Nádeníčková

MUDr. Karel Machánek
Mimořádně bude zrušena 

ordinace 30. 5. 
 8. 6. - čtvrtek
27. 6. - úterý  

29. 6.  - čtvrtek

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Novinky z domova mládeže
Během prvních měsíců roku 2017 se podařilo uskuteč-
nit na DM některé plánované změny. Byla vymalována 
část pokojů děvčat a další prostory budovy, například 
hovorna a vychovatelna. Hovorna byla také vybave-
na novým kobercem a židlemi, koberec byl obměněn 
i v jedné z kluboven. Na chlapecké pokoje byly umís-
těny nové psací stoly, na dívčí byly zakoupeny stolní 
lampičky, studenti také dostali sítě, na které si mohou 
pověsit fotografie, obrázky a další výzdobu.
Ve svém volném čase se studenti mohli zapojit do růz-
norodých aktivit a činností. Proběhl bleskový turnaj ve 
vědomostním pexesu a jeho vítězi byli odměněni drob-
nými pozornostmi. Studenti se naučili hrát zajímavé 
deskové hry Dixit a Krycí jména, svůj důvtip a fantazii si 
procvičili v Černých historkách.  Zájemci se naučili péct 
výborné vafle, banánovo-čokoládové muffiny a netra-
dičního mrkvového beránka. S velkým úspěchem se 
setkala návštěva městské věže - odborný výklad zajistil 
bývalý student Gymnázia Jevíčko David Plech, které-
mu touto cestou ještě jednou děkuji za ochotu. Stu-
denty zaujala i přednáška profesora  Adama Wiltsche 
na téma „Příběhy z Jevíčka a jeho okolí“. Studentka  
1. ročníku Veronika Polcrová se ve své besedě podělila 
o zážitky z dvouletého pobytu v New Yorku - nejvíce nás  zajímaly její zkušenosti s americkým 
školstvím… S příchodem jara jsme také vyrazili protáhnout svaly na školní hřiště, bohužel po-
časí nám zatím moc nepřálo. 

              Mgr. Darina Gnipová       

Natálie Zikmundová – splněný sen

Basketbalový turnaj v Borotíně u Tábora
Z basketbalového turnaje v Borotíně u Tábora jsme se vrátili s krásným 4. místem, když jsme po 
vítězství nad Znojmem a Berounem prohráli s domácím Borotínem a Šlapanicemi. V boji o třetí 
místo už nám síly nestačily na hráčky z Kolína. Natálie Finsterlová byla nominována do All Star 
Teamu celého turnaje.
Děvčatům patří poděkování za příkladnou bojovnost a krásnou a obětavou hru. Zahrály si i ty 
nejmenší a všichni jsme si to užili. Velké poděkování si zaslouží také trenéři - Ondra Štěpánek  
a p. Luděk Dobeš. Odvedli vynikající práci. 
Na zahájení basketbalových bojů se dostavil bývalý ministr vnitra p. Ruml a ceny pro nejlepší 
předávala Ilona Burgrová, která bude jako pivotmanka reprezentovat Českou republiku na mis-
trovství Evropy v basketbale, které letos v červnu naše země pořádá. Slíbili jsme jí, že přijedeme 
povzbudit celý český tým do Hradce Králové, takže v hale bude hledat vlajku s jevíčským basket-
balovým mlokem a znakem města Jevíčka. V červnu tedy vyrážíme za evropským basketbalem 
do Hradce! Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO

V únoru 2017 jsem se zúčastnila v Karlových 
Varech Mistrovství ČR v twirlingu. V rytmic-
kém tanečním sólu jsem se umístila na čtvr-
tém místě a v disciplíně X-strut jsem získala 
titul Vicemistr ČR a nominaci na Mistrovství 
Evropy, které se konalo 12. – 17. 4. 2017 v chor-
vatské Poreči. Týden před konáním soutěže 
jsem se nečekaně dozvěděla, že budu vystu-
povat i v rytmickém tanečním sólu. 11. 4. 2017 

jsem vyrazila celá natěšená do chorvatské Poreče. První den bylo pou-
ze slavnostní zahájení soutěže, kterého se zúčastnili všichni soutěžící 
z dvanácti států Evropy. Byla jsem hrdá na to, že můžu reprezentovat 
naši republiku v twirlingovém sportu, i když tento sport není u nás ješ-
tě tak známý. O tom svědčí i počet soutěžících z naší republiky a jiných 
států Evropy. Následující dny se soutěžilo od rána do pozdního večera. 
První moje vystoupení bylo rytmické taneční sólo. Při tomto vystou-
pení se mi stal úraz. Při cviku zvaném „podmetka“ mi prasklo v noze 
a silou vůle jsem své vystoupení dokončila.  Celkově jsem se umístila 
na 22. místě. Vzhledem ke svému zranění jsem nebyla schopna chůze, 

natož následující den vystupovat ve druhé disciplíně X-strut, který je o 
náročných gymnastických prvcích v kombinaci s hůlkou a na povinnou 
hudbu. Na jedné straně to byla pro mě velká bolest a zklamání, protože 
jsem tvrdě trénovala a úraz mi nedovolil soutěžit již ve druhé disciplíně 
X-strut, ale na druhé straně to pro mě byla obrovská zkušenost a zážitek.  
I přesto jsem si splnila svůj velký sen. Jen mě mrzí, že se mnou nemoh-
la jet moje milovaná trenérka Kačka Felnerová, která v době soutěže 
měla studijní povinnosti. 
Tři roky se věnuji twirlingu a po třech letech tvrdého tréninku jsem 
dosáhla úspěchu, kterého spoustu soutěžících nikdy nedosáhne. Tento 
sport mě strašně baví, a až se úplně uzdravím a moje svalstvo bude 
úplně v pořádku, začnu opět pilně trénovat, abych další rok mohla 
reprezentovat naši malou zemi a samozřejmě naše Město Jevíčko. 
Chtěla bych poděkovat především své trenérce Kačce, která mi věnuje 
spoustu svého volného času, dodává mi sílu a je moji velkou oporou 
v tak náročném sportu. Díky ní dělám tento sport, který mě baví a na-
plňuje. Bez její obrovské pomoci bych nikdy nedosáhla žádného úspě-
chu. Chtěla bych také poděkovat Městu Jevíčku za finanční příspěvek 
na tuto soutěž. Natálie Zikmundová
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SRDEÈNÌ ZVEME 
NA BESEDU

s Ing. KVÌTOU MATUŠOVSKOU
POSLANKYNÍ PARLAMENTU ÈR

VE STØEDU 21. ÈERVNA 2017
od 15,00 - 16,30 hodin
SÁL ZÁMEÈKU - JEVÍÈKO

Téma: 
�informace o práci poslancù KSÈM v PSP ÈR
�stav budování komunikací D 43 a D 35 v rámci regionu MT a Jevíèska

Souèástí besedy bude i informace o práci krajských zastupitelù a o stavu zamìstnanosti 
     

v regionu MT a Jevíèska - podá PaedDr. Hana Horská

OBÈANY SRDEÈNÌ ZVE 
STAROSTA MÌSTA DUŠAN PÁVEK, dipl.um.

Závod by rovněž nebylo možné uskutečnit bez přispění Policie ČR a 
městské policie z Moravské Třebové, Konice, DI Svitavy, Boskovic. Svým 
dílem při údržbě silnic přispěly i SÚS Moravská Třebová, Konice, Bosko-
vice. I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Poděkování patří i 
dobrovolným pořadatelům z řad hasičů ze Šubířova, Skřípova, Úsobrna, 
Velkých Opatovic, kteří zajišťovali bezpečnost cyklistů a silničního pro-
vozu. Děkujeme i občanům obcí na trase etap závodu, že omezení nut-
ná pro bezpečnost cyklistů dodržovali, a tak i oni přispěli ke zdárnému 
průběhu závodu.
Příští, 42. ročník se uskuteční ve dnech 4. – 6. května 2018.
 

TJ Cykloklub Jevíčko

41. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu „Závod míru nejmladších 2017“
Ve dnech 5. – 7. května proběhl 41. ročník mezinárodního etapového 
cyklistického závodu mladých nadějí – „Závod míru nejmladších 2017“, 
letos za účasti 140 cyklistů z deseti zemí. 
Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 197 závodních kilome-
trů okolím Jevíčka. Start 1. etapy – prolog, byl v Moravské Třebové na 
náměstí TGM. Trasa vedla ulicemi města zpět do cíle na náměstí TGM.  
Prolog se těšil velkému zájmu diváků. 2. etapa měla start v Biskupicích 
a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín a na závěrečný kopec – 
Maratov v Hartinkově. 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích 
a trať byla tradiční jevíčský triangl. 4. etapa, tzv. královská, odstar-
tovala z Úsobrna a zavedla cyklisty 2x na Šubířov, Skřípov, závěrečné 
stoupání na Pohoru a do cíle v Jevíčku. Na závěr cyklisté absolvovali 
5. etapu, časovku na 15,5 km do Březin a zpět. Výsledky a fotogalerie 
najdete na webu www.tjcykloklubjevicko.cz.
Letošní ročník poznamenala páteční průtrž mračen. Poděkování za 
včasné odstranění bláta ze silnice u Petrůvky patří pracovníkům far-
my Unerázka. Za zprůjezdnění kopce Loupežník děkujeme hasičům 
z Jevíčka a partě pořadatelů z Cykloklubu Jevíčko. Lesní stoupání na 
Pohoru pomohli uklidit pracovníci obce Úsobrno. Bez jejich pomoci by 
uvedené úseky nebyly bezpečně průjezdné a patří jim velký dík. 
Součástí závodu byla jízda diváckého peletonu s Czech Blades k trase 
4. etapy do Úsobrna. Zde nám místní připravili občerstvení a divác-
ký peleton zde mohl „mexickou vlnou“ dvakrát pozdravit projíždějící 
cyklisty.
V Panském dvoře proběhlo malování dětí na sklo, keramická a tvořivá 
dílna. Děkujeme sklárnám Úsobrno za poskytnuté sklenice pro malo-
vání.
Pro žáky ZŠ byl uspořádán závod žáků, ve kterém startovalo 40 
dětí za mohutného povzbuzování rodičů a širokého příbuzenstva.                                                                                    
Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne dopro-
vodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Ma-
lohanačka, Etien band, Bluemy, Another Way. 
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vystou-
pením děti z Mateřské školy Jevíčko, v přestávce pak vystoupily mažo-
retky ze  „Ze zámečku do světa“ z Jevíčka. Ceny předali zástupci spon-
zorů. Celým třídenním programem provázel moderátor Jan Adámek.  
I jim patří poděkování za vytvoření pěkné atmosféry.
Tuto významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Jevíčko  
a celý region by nebylo možné uspořádat bez podpory řady partnerů  
a sponzorů: Pardubického kraje, měst Jevíčka, Moravské Třebové, Vel-
kých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupice, Czech Blades s.r.o., Techni-
serv IT Brno, Inženýrské stavby Brno, BDR Thermea s. r. o. (Baxi), Sklárny 
Moravia a. s. Úsobrno, region MTJ, pivovar Černá Hora, HB tisk a. s. Opa-
va,  Rustika s. r. o. Jevíčko a dalších. Všem srdečně děkujeme a věříme,  
že nás podpoří i při dalších ročnících „Závodu míru nejmladších“. 

SRDEÈNÌ ZVEME 
NA BESEDUNA BESEDUNA

s Ing. KVÌTOU MATUŠOVSKOUOU MATUŠOVSKOUOU MA
POSLANKYNÍ PARLAMENTU ÈRPOSLANKYNÍ PARLAMENTU ÈRPOSLANKYNÍ P

VE STØEDU 21. ÈERVNAÈERVNAÈER 2017
od 15,00 - 16,30 hodin
SÁL ZÁMEÈKU - JEVÍÈKO

Téma: 
�informace o práci poslancù KSÈM v PSP ÈR
�stav budování komunikací Dkomunikací Dkomunikací  43 a D 35 v rámci regionu MT a Jevíèska

Souèástí besedy bude i informace o práci krajských zastupitelù a o stavu zamìstnanosti 

v regionu MT a Jevíèska - podá PaedDr
     

regionu MT a Jevíèska - podá PaedDr
     

. Hana Horská

OBÈANY SRDEÈNÌ ZVEOBÈANY SRDEÈNÌ ZVEOBÈANY
STAROSTSTAROSTST AAROSTAAROST  MÌSTA MÌSTA A MÌSTA MÌST  DUŠAN PÁVEK, dipl.um.A DUŠAN PÁVEK, dipl.um.A
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REHAU Automotive, s.r.o. Jevíčko 
Vás zve  

3. června 2017 
na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prohlídky závodu budou probíhat pouze v tomto časovém rozmezí: 

    13:30 - 16:30 hod 
• prohlídka extruzní haly 

        • prohlídka konfekční haly 
        • ukázka extrudovaných dílů  
        • předvádění dalších REHAU produktů 
        • prezentace plánu nové budovy 
        • prezentace závodu  
 
 
 
 
 

V závodě je povoleno pohybovat se pouze za doprovodu průvodce a to výhradně  
po vyznačených cestách. V celém areálu je přísně zakázáno fotografování.  

Předpoklad trvání 1 prohlídky je 20 min. 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

10 /   Červen 2017

Po přednáškách si 
mohli návštěvníci 
léčebny vyzkou-
šet resuscitaci 
v praxi. Na mo-
delu pro nácvik 
resuscitace si vy-
zkoušeli, jak přes-
ně provádět tento 
život zachraňující 
úkon. Prohlédnuli 
si vnitřní vybave-
ní sanitního vozu  

a „zasypali“ záchrannou jednotku množstvím dotazů na konkrétní čin-
nosti směřující k záchraně lidského života.  

Přednášku o ošetřování a hojení ran v domácím prostředí zaštítila 
obchodní zástupkyně firmy Lohmann & Rauscher, paní Vlaďka Fou-
kalová. Její přednáška byla doplněna fotografiemi hlubokých a těžce 
hojitelných ran a procesem jejich hojení pomocí speciálních materiálů 
této firmy - např. bércových vředů či tzv. diabetických nohou. Cílem 
přednášky bylo seznámit návštěvníky, jak pomoci sobě či svým nej-
bližším velmi účinnými materiály, které hradí zdravotní pojišťovny.

Pro zájemce nechyběla prohlídka léčebných pavilonů a pro všechny, 
kdo měli zájem, možnost nechat si změřit tlak, puls, saturaci kyslíkem 
a glykemii.

Počasí nám po celý den přálo a přispělo tak k příjemné atmosféře po-
řádané akce. 

Dovolte mi poděkovat všem, kteří přispěli k tomu, aby mohl být Den 
otevřených dveří v léčebně uskutečněn – přednášejícím, vedení léčeb-
ny za finanční podporu, zaměstnancům za technické a personální zá-
zemí a radním města za propagaci.
        Bc. Naděžda Ivkovičová
        manažerka kvality OLÚ Jevíčko

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ODBORNÉM 
LÉČEBNÉM ÚSTAVU JEVÍČKO

V sobotu 13. 5. 2017 proběhl v překrásném areálu léčebny v Jevíčku 
Den otevřených dveří. Pro letošní rok si vedení léčebny vybralo dvě 
velmi aktuální témata - laickou neodkladnou resuscitaci a první po-
moc při úrazech a hojení ran v domácím prostředí pomocí materiálů 
pro vlhké hojení ran.

Záštitu nad prvním tématem převzala Záchranná služba Pardubic-
kého kraje - výjezdová základna z Moravské Třebové zastoupená  

Mgr. Ivanou Kantůrkovou, staniční sestrou záchranné služby, a pa-
nem Milanem Ebertem, záchranářem. Připravili pro návštěvníky velmi 
zajímavou video prezentaci na téma neodkladné resuscitace u dětí i 
dospělých, tj. jak postupovat v případě účasti u dopravní nehody, jak 
poskytnout první pomoc u člověka v bezvědomí, při tepenném krvá-
cení či srdeční zástavě.

Český svaz včelařů, z. s. Jevíčko 
Vás zve  

na 
 
 

 
KDY: 17. června 2017 od 14.00 hod. 

KDE: AREÁL CHOVATELŮ NA BRNĚNSKÉ ULICI 
   PROGRAM: 
 14.00 - 17.00 - program pro děti - malování na obličej, projížďka na koni, skákací hrad, ukázka 

živých včel, střelba ze vzduchovky, jízda na čtyřkolkách, výtvarná dílna s Renatou Štindlovou 
   15.00 - 15.30 - projekce historického filmu o jevíčských včelařích s komentářem pana Plecha 
   16.00 - 20.00 - vystoupení kapely KÁZEŇ 
   17.00 - 17.30 - westernová show - ukázka práce s bičem a lasem 

OBČERSTVENÍ: MAKRELY, ŘÍZKY, KLOBÁSY, MEDOVÉ PIVO, MEDOVINA 
PRODEJ JARNÍHO MEDU OD NAŠICH VČELAŘŮ 

Změna programu vyhrazena. Akce se koná za každého počasí. 

NOČNÍ POCHOD NA HUŠÁK A K HOLUBÍ STUDÁNCE,  

MEMORIÁL MVDr. JINDŘICHA KLEIBLA 
Pořadatel:             Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko 

Program:   16,00-16,45  Jevíčská věž-prohlídka 

17,00-17,30 Předání mapek pochodu u sportovní haly 
na Žlíbkách 

   17,30   Start pochodu 

Zastávky:  Víska Hospoda Na Zátiší, Hřbitov ruských zajatců (1.kontrola),  
vrchol  Hušáku  (626 m.n.m),  ERGO chata (dříve Stoupalova), Holubí 
studánka (2.kontrola). 

19,00-23,00 Posezení v Hospodě Na Zátiší k poslechu 
a tanci hraje kapela KÁZEŇ, oheň k 
opékání špekáčků na dvoře hospody 

    30.6.2017 
Vezměte: Dobré obutí a oblečení (pláštěnka, deštník), baterku nebo čelovku.           

Vhodné i pro cyklisty. 

Děti pouze v doprovodu dospělé osoby. 

Délka trasy cca 15 km. 

Pochod se jde na vlastní nebezpečí !  Startovné zdarma. 

ZDRÁVI DOŠLI!!! SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 

Přehled akcí Jevíčko ČERVEN 2017
1. 6. - 3. 6.       Jevíčkovění
03.06.  11:00  Myslivecké posezení, Areál chovatelů
03.06.  13:30  Den otevřených dveří Rehau Jevíčko
06.06.  17:00  Listování, Sál Zámečku
12.06.   16:00  32. zasedání Zastupitelstva, MěÚ
15.06.   18:30  Putování pod bájnou horou Manaslu 
           beseda s J. Košťálem, Sál Zámečku
17.06.   14:00 Včelařský den, Areál chovatelů
21.06.   15:00  Beseda s Ing. Květou Matuškovou,  
           Sál Zámečku
21.06.   17:00  Povídání s p. Plechem, Sál Zámečku
25.06.  15:00  XIV. Festival mládežnických        
           dechových orchestrů, Panský dvůr
30.06.  16:00  Noční pochod na Hušák
30.06.  17:00  Mejdan na Zámečku
Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail: infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812
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Synagoga v Jevíčku

neděle 21. května, 17:00 hodin
--- vstupné dobrovolné ---

     6. června sál na zámečku v 17.00 hodin  
  -      Listování
  Jak je dobrým zvykem Listovací sezóna  

   končí před letní pauzou majstrštykem.
LiStOVáNí.cz: TURNÉ V HAJZLU 
/ C. D. PAYNE v Jevíčku!! 
Po loňském červnovém turné s Rober-
tem Fulghumem přiváží LiStOVáNí na 
šňůru po Česku další hvězdu, autora 
kultovního Mládí v hajzlu, C. D. Payna. 
V akci uvidíte hned několik jeho knih 
(Mládí v hajzlu, Neviditelný, Nestydaté 
plavky či jeho poslední vydanou kni-
hu Zázrak v plechovce). Všechny knihy 

vydává nakladatelství Jota, které je spolupořadatelem turné po 30 
českých městech. Po představení bude všude autogramiáda C. D. 
Payna a samozřejmě i možnost si knihu na místě koupit. Těšte se na 
rozpálený humor a červen!
• účinkují: Věra Hollá, Jiří Ressler a C. D. Payne

15. června v 18.30 – sál zámečku
Putování pod bájnou ho-
rou Manaslu (8156m)
s Janem Košťálem. 
Těšit se můžete na skvělé foto-
grafie, ti z vás, kteří se výprav 
zúčastnili, mohou zavzpomínat 
a pro ty, co nemají možnost ces-
tovat, máme připravený parádní 
trek. Nenechte si ujít.

Městská knihovna v Jevíčku pro Vás připravila
 

21. června v 17.00 hodin – sál zámečku
Povídaní o zajímavostech z historie města, kronikách 
a dějinných událostech, 
které šly Jevíčkem s pa-
nem Františkem Plechem.
Srdečně zveme všechny milov-
níky historie na setkání s dlou-
holetým jevíčským kronikářem 
a velkou osobností našeho 
města.

30. června 2017 od 17.00 hodin – park u zámečku
Tradiční Mejdan na zámečku
v případě deště v budově zámečku.
Na co se můžete těšit?
17.00 hodin – zahájení Mejdanu  – Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko  
a mažoretky Amorion Jevíčko
17.30 Dechový orchestr ZUŠ 
  Jevíčko
18.30 Etien Band
19.45  taneční vystoupení  
  ZUŠ Jevíčko
20.00  Epicentrum
Výstava vítězného projektu Mimikry 
výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko a výtvarné dílny Klubu Klubko v sále 
zámečku.

Kavárnička v knihovně, provoz knihovny až do konce mejdanu a jiné 
… Těšíme se na Vás.

Město Jevíčko a Základní umělecká škola Jevíčko Vás srdečně zvou na

XIV. FESTIVAL
MLÁDEŽNICKÝCH DECHOVÝCH ORCHESTRŮ

 areál „ Panský dvůr“ na ul K. H. Borovského
za nepříznivého počasí kino Astra Jevíčko

nedělě 25. června 2017 v 15.00 hodin

vstupné 100 Kč

Mažoretky Amorion Jevíčko
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
Holóbkova mozeka Protivanov

KUMPANOVI MUZIKANTI

ročník 

Bohaté občerstvení zajistí hasiči Jevíčko

Přehled akcí a koncertů 
červen 2017 

 
úterý 13. června, synagoga, 17:00 hod. 

– Koncert klavírní třídy p. uč. Ivany Svojanovské 
 

středa 14. června, synagoga 18:00 hod. 
  – Absolventský koncert 
  

čtvrtek 15. června, sál zámečku 17:00 hod. 
– Saxofonový koncert třídy p. uč. Petra Smékala  

 
pondělí 19. června, synagoga 17:00 hod. 

– Kytarový koncert třídy p. uč. Martina Duška 
  

úterý 20. června, synagoga, 17:00 hod. 
– Koncert klavírní třídy p. uč. Ivany Svojanovské  

 
středa 21. června, synagoga 17:00 hod. 

– Žákovský koncert  
 

čtvrtek 22. června, zkušebna ZUŠ Jevíčko 18:00 hod. 
– Absolventský koncert  

 
čtvrtek 22. června, sál zámečku 17:00 hod. 

– Flétnový koncert třídy p. uč. Lenky Holubové 
  

pátek 23. června, synagoga, 18:00 hod. 
- Koncert klavírní třídy p. uč. Ivany Svojanovské  

 
úterý 27. června, kino 16:00 hod. 

  – Bubenický koncert  
 

středa 28. června, sál zámečku 17:00 hod. 
– Třídní přehrávka p. uč. Jitky Nedomanské  
 

 
 

- - - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - - - 
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Šachový turnaj mládeže
V sobotu 22. 4. 2017 pořádal Šachový klub Jevíčko turnaj mládeže. 
Turnaje se zúčastnilo 26 šachistů, kteří byli rozděleni do dvou věkových 
kategorií.

Ve starší kategorii zví-
tězil František Bulva 
ze Svitav. Druhé a tře-
tí místo obsadili naši 
hráči – druhý skončil 
Martin Borýsek a třetí 
Filip Řehořek.
V mladší kategorii zví-
tězil Michal Ďuriánčík 
ze Svitav. Na druhém 
místě skončil Ondřej 
Hronek z Kuřimi, třetí 
místo obsadil náš Jan 
Staněk. 
V mladší kategorii za-

bodovaly i naše nové naděje Marek Gloc a David Vrba. 
Trenéři – Jaroslav Hrbata a Jiří Bulička.

Slovo městského zahradníka - Rez hrušňová
Rez hrušňová (Gymnosporiumsabinae). Jedná se o tzv. dvoubytnou rez 
(NIKOLIV DVOUDOMOU rostlinu), což znamená, že má dva hostitele. 
Dle zatím zjištěných vědeckých zkoumání rez hrušňovou nerozšiřuje 
žádný cypřiš či thuje!!

Než si řekneme, jaké jalovce jsou náchylné k napadení touto houbou, 
je třeba poznamenat, že následující výčet nemá být žádnou černou 
listinou rostlin, kterých se po přečtení článku co nejdříve zbavíme!  Slou-
ží k upozornění na případný problém, a tudíž dává možnost jeho včas-
ného řešení. Dále je nutné říci, že stejně tak jako různé odrůdy hrušní 
mohou být jednotlivé kultivary zmíněných druhů jalovců na napadení 
nestejně citlivé.  Jalovce, které mohou být hostitelem rzi hrušňové, jsou: 
jalovec chvojka (J. sabina), j. prostřední (J. media), j. čínský (J. chinensis), 
j. skalní (J. scopulorum) a někdy také j. viržinský (J. virginiana). Dle Stát-
ní rostlinolékařské správy jsou v našich podmínkách nejvýznamnějšími 
hostiteli J. media PFITZERIANA a PFITZERIANA AUREA; i přesto, že se 
často uvádí jako hlavní a někdy i jediný hostitel jalovec chvojka, je na-
padán méně často než výše uvedené rostliny. Z našich kultivarů jsou 
velmi náchylné J. media GOLD SOVEREIGN a SWISSGOLD, J. sabina 
BLUE DANUBE a TAMARISCIFOLIA, J. chinensis KETELEERII a ROBUSTA 
GREEN, a „pouze“ náchylné jsou kupříkladu J. media OLD GOLD, MAT-
HOT, ROCKERY GEM, J. sabina ARCADIA, BROVEMOOR a BUFFALO či J. 
scopulorum BLUE HEAVEN. Odolné jsou z této skupiny třeba J. media 
HETZII, MINT JULEP, PLUMOSA AUREA a PFITZERIANA GLAUCA, J. chi-
nensis BLAAUW a SAN JOSÉ.
Hostiteli rzi nejsou např. tyto jalovce: J. communis, J. conferta, J. horizon-
talis, J. procumbens, J. squamata.
Na těchto jalovcích rez hrušňová způsobuje speciální útvary na větvích, 
které jsou za sucha prášivé a za vlhka rosolovité, ve kterých jsou zimní 
výtrusy houby. Především na listech a výjimečně i na letorostech a plo-
dech hrušní se počátkem léta vytvářejí výrazné skvrny, které jsou z vrch-
ní strany oranžové, později červeně lemované. Na spodní straně listu, 
popř. i na plodech a letorostech jsou výrazná žlutohnědá výtrustkovitá 
ložiska letních výtrusů.

Minimální vzdálenost je proto udá-
vána asi 150 – 200 metrů, i při pod-
mínkách pro rez velmi příznivých by 
k významnému napadení nemělo 
dojít ve vzdálenosti nad 500 m. 
Existují rozdíly v náchylnosti jednot-
livých odrůd hrušní.
Vývoj a šíření rzi: Tato rez přezimuje 
na jalovcích ve formě podhoubí ve 
dřevě větví. Ze zimních výtrusů vy-

tvořených v útvarech na jalovcích přechází rez na hrušně v době jejich 
květu. V závěru léta a na podzim se rez vrací zpět na jalovce. K infekcím 
listů hrušní dochází především za teplejšího a deštivého počasí. Není-li 
dodržena izolační vzdálenost mezi hrušněmi a zmíněnými druhy jalov-
ců, je třeba počítat s nutností chemické ochrany. Použít je možné pří-
pravky, které se používají proti strupovitosti jabloní a hrušní a současně 
mají dobrou účinnost i na rzi. Jsou to zejména přípravky Baycor 25 WP, 
Delan 700 WDG, Discus, Mythos 30 SC nebo Polyram WG. Chemická 
ochrana by se měla uskutečnit v době před květem a krátce po odkvětu 
hrušní.

Petr Dokoupil, zahradník Města Jevíčka

Mladí rybáři na rybníku u kostelíčku
Dne 29. 4. se konaly Dětské rybářské závody na chovném rybníku  
u kostelíčku sv. Bartoloměje. Z důvodu vypuštění přehrady jsme byli 
nuceni uspořádat závody právě tam.
Po propršeném pátečním večeru se v sobotu brzy ráno s prvními slu-
nečními paprsky začali sjíždět mladí závodníci v doprovodu rodinných 
příslušníků. Po prezentaci si každý vybral svoje místo u vody a doufal, 
že právě toto bude to správné. Následovalo chystaní prutů, návnad  
a nástrah pečlivě utajovaných před soupeři.
Do závodu se přihlásilo 14 mladých rybářů a rybářek.
Ke startu prvního poločasu nic nebránilo, a tak hlavní rozhodčí mohl 
přesně v 8.00 hod. písknout začátek. Olůvka zasvištěla vzduchem  
a s rámusem pleskla o hladinu. Po krátké chvilce se začaly objevo-
vat první úlovky. Po změření a zapsání bodů do karty závodníka byly 
všechny ryby šetrně vráceny zpět do vody. Sluníčko ještě tolik síly 
nemělo, a tak jsme se pustili do roznášky horkého čaje a koláčů pro 
všechny účastníky.

Jako každý rok nás navštívil starosta města Jevíčka pan Dušan Pávek. 
Moc si vážím toho, že si udělal čas a přišel podpořit mladé rybáře.
V 10,00 hodin byl konec prvního poločasu a následovala přestávka, 
kdy byla pro všechny závodníky připravena svačina a limonáda. Po půl 
hodině, tedy v 10.30 hod., začal druhý poločas a opět čekání na záběry 
a ryby, pokud možno ty největší.
O půl jedné byl konec poločasu a zároveň konec celého závodu.

Po sečtení bodů jsme mohli přejít k vyhlášení výsledků:
1. místo: Machálek Ivo 253 bodů
2. místo: Horník Milan 106 bodů
3. místo: Navrátil Tadeáš 97 bodů
Pro všechny účastníky závodu byla připravena a předána medaile  
a s rybářským pozdravem „Petrův Zdar“ jsme se rozloučili.

Předseda MO ČRS Jevíčko Finsterle Kamil
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Naši jubilanti

Berková Žofie
Neubauerová Marta 
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Společenská rubrika
květen 2017

Obec Biskupice

VÍKENDOVÝ POBYT 
PRO DĚTI

Obec Biskupice a AVZO Biskupice 
pořádají již XI. víkendový pobyt pro 
děti.

Kde: areál Střelnice
Kdy: čtvrtek 27. 7. od 16:00 
hod. – neděle 30. 7. do 16:00 
hod. 
S sebou: stan, spacák, sportovní 
oblečení, hygienické potřeby, hr-
níček na pití, karnevalovou masku 
Příspěvek na pobyt činí 300 Kč pro 
místní děti a 450 Kč pro přespol-
ní děti. Závazné přihlášky si mů-
žete od pondělí 3. 7. vyzvednout  
v místní samoobsluze a také je tam 
do neděle 23. 7. odevzdat. V ne-
děli 23. 7. od 17:00 hod. proběhne 
informativní schůzka pro rodiče. 
Kontaktní osoba - vedoucí pobytu 
Eduard Jeniš 731 352 239.

 

PODĚKOVÁNÍ
Sportovní organizace AVZO ČR Bisku-
pice děkuje panu MUDr. Tomáši Julín-
kovi za finanční dar v částce 10 000,-
Kč. V současné době členové AVZA ČR 
Biskupice zvelebují sportovní areál  
a tato finanční podpora bude použita 
na opravu hřiště a zvelebení sportov-
ního areálu.
Ještě bych chtěla veřejně poděkovat 
všem členům AVZO za pilnou práci, 
paní Dagmar Grimmové za náročné 
administrativní práce kolem celé or-
ganizace. M. Foretovi a F. Trbuškovi za 
postupnou realizaci namyšlených pro-
jektů v areálu Střelnici. 

Jana Jenišová,  AVZO ČR Biskupice

12. slet čarodějů a čarodějnic – ohlédnutí
V neděli v podvečer 30. dubna 2017 se uskutečnilo velké setkání čarodějů a čarodějnic z Bisku-
pic a širokého okolí. Celý týden před „pálením čarodějnic“ pršelo, byla zima a dokonce napadl 
i sníh. Ale nám se společnými silami podařilo odča-
rovat škaredé počasí a vykouzlit nádherné, slunečné, 
teplé počasí. Slet jsme jako obvykle zahájili svižnou 
rozcvičkou. Poté jsme nastartovali kouzelná košťátka  
a prolétli se ve vzduchu. Zkouška čarodějnických do-
vedností proběhla také bez potíží. Po kouzelnické hos-
tině, kterou i letos tvořily různé „fujtajblové“ pochutiny, 
se každý účastník velkého sletu podepsal „vlastní krví“ 
na tajnou listinu a obdržel svítící kouzelný náramek, 
aby se ve tmě neztratil. Již za úplné tmy jsme vyrazili 
s rozžatými lampióny na dlouhou procházku vesnicí za 
doprovodu líbezné hudby. Po procházce se podařilo 
zapálit trošku navlhlou vatru se starou čarodějnicí. Pro 
všechny účastníky byly připraveny dobrůtky z udírny  
a chutné nápoje.
Děkujeme Olině a Robertovi za postavení vatry. 
                                                                                                                        Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Posezení s důchodci - 2017
V neděli v odpoledních hodinách proběhlo za finančního přispění obecního úřadu Biskupice 
přátelské posezení s našimi důchodci. Po přivítání všech přítomných, vystoupily děti z místní 
mateřské školy pod vedením paní učitelky Jany Václavkové a Aleny Koutné. Za hezké pásmo 
básniček, písniček a veselých tanečků sklidily děti velký potlesk. Poté všechny přítomné sezná-
mil starosta obce, pan Dalibor Šebek, se zajímavými budovatelskými plány naší vesnice pro 
letošní rok i pro rok 2018.
Druhou přednášku na téma „Boj proti stárnutí“ si společně připravily a odprezentovaly pracov-
nice z jevíčské lékárny, paní PharmDr. Šárka Glocová a Mgr. Silvie Jiroušková. Přednáška byla 
velice zajímavá a dozvěděli jsme se spoustu důležitých poznatků. 
Ženy obdržely ke „Dni matek“ sladký dáreček. Letos se o příjemné prostředí a chutné pohoštění 
postaraly Jana, Romanka, Dana, Kamila a Helena. Fotodokumentaci měl na starosti Filip.
Věříme, že naši spoluobčané s námi prožili hezké, májové, nedělní (i když propršené) odpole-
dne.

                                                                    Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZVÁNKA          POZOR!!  Biskupice naruby  POZOR!!
V sobotu 17. června 2017 v 16.00 hod. pořádá ČČK zábavnou akci „Biskupice naruby“. 
To znamená, že holky se převléknou za kluky a kluci se obléknou za holky. Setkání „holek  
a kluků“ se uskuteční u kulturního domu (technické zázemí obce). Pro všechny bude připra-
vena spousta zábavy, her, soutěží, odměn, bohatá tombola, chutné občerstvení a hudba 
pro všechny. Přijďte s námi prožít veselé, soutěživé a hravé odpoledne před prázdninami.

                                                        Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Dukelák
V sobotu 6. května se u nás v Biskupicích v prostorách areálu Střelnice uskutečnil již IX. ročník 
závodu branné zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st. Účast závodníků byla krásná, sešlo se 
na 60 závodníků, pro nás organizátory je největší odměnou právě účast závodníků, a ta byla 
velekrásná.
Počasí nám letos vyšlo také parádně, ani zima, ani 
horko, prostě akorát závodně, trať opět vzorně při-
pravena, tak proč ji neproběhnout rovnou do cíle?
Závodilo se nově v sedmi věkových kategoriích, 
muži a ženy. Na trati dlouhé cca 2 km střední obtíž-
nosti na závodníky čekal terénní běh, vědomostní 
otázky, hod granátem na cíl, 2x lanový most, hod 
tenisákem na cíl, střelba ze vzduchové pistole  
a skok v pytli. Děti do 11 let měly trať mírně zkrá-
cenou, ale se všemi disciplínami na trati. Po do-
končení závodu dostal každý účastník občerstvení 
a něco na zub, pak si mohli prohlédnout výbavu 
členů airsoftového klubu Jevíčko s možností střel-
by z airsoftových zbraní.
Mezitím jsme sečetli dosažené body závodníků  
a mohli jsme přistoupit k vyhlášení výsledků zá-
vodu.
Na památku dostal každý diplom a medaili za 
účast a ti nejlepší byli dekorováni zlatou, stříbrnou 
nebo bronzovou medailí. Nechyběly věcné ceny  
a pro vítěze šampaňské na oslavu. A kdo mohl, 
slavil déle, pokud ho nohy ještě nesly. Děkujeme 
všem organizátorům a sponzorům memoriálu – 
obci Biskupice, L. Sekaninovi S-Cart Jevíčko, Me-
chanice Prostějov, Ergu Chornice, zaměstnancům prodejny COOP Biskupice, firmě Granit parts, 
Rabbit Trhový Štěpánov a také děkujeme rodině J. Sedlatého st..
Akci organizátorsky zajišťovala obec Biskupice, ČČK Biskupice a AVZO Biskupice, proto 
bych chtěl všem jejím zástupcům poděkovat a všem dalším organizátorům, pomocníkům  
a všem nadšencům a závodníkům také. Více fotografií naleznete na stránkách obce Biskupice  
www.biskupice.cz Filip Procházka, místostarosta obce Biskupice
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červnu:

 Marie Valová
 Zdeňka Kulhavá
 Yveta Péčová
 Vladimír Koutný
 Dana Hicklová
 Jaroslava Hélová
 Jana Krupičková
 Anna Nebesáčková
 Věra Vymětalová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

První malé kulatiny chornického vandru se vydařily
Zdá se to až neuvěřitelné, ale je to tak.  Chornický vandr se v pondělí 8. května 2017 konal již 
popáté. A že bylo co slavit, jsme si záhy uvědomili. 
Počasí nám přálo, nepršelo, jen vítr nám občas odnesl nějaký 
ten lístek či diplom. Nakonec jsme museli použít i opalovací 
krém, abychom se nespálili. A jak říkal pan Peka „NENÍ ŠPATNÉ-
HO POČASÍ, JE JEN ŠPATNĚ OBLEČENÝ TURISTA“. 
Dalším důvodem naší radosti byla velká účast, což nás nejen 
potěšilo, ale i překvapilo. A tak mi alespoň takto dovolte poslat 
vzkaz těm, na které nezbyl guláš. Příště bude určitě víc. 
Pro účastníky bylo připraveno 5 tras (7 km, 11 km, 18 km, 25 km 
a 46 km). Na trase Mrně mohli turisté luštit křížovku, na Dětské trase zase bylo možné pomocí 
GPS souřadnic objevit poklad, což se nakonec také některým podařilo. 
Ekologický záměr vyšel také. Dobrovolníci sbírali po trasách odpadky. Pomohli tak ke zvelebení 
krásné přírody, kterou kolem sebe máme.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří přišli. Díky vám má smysl takové akce pořádat.  
A tak až budete příští rok přemýšlet, kam 8. května vyrazíte, přijděte na Chornický vandr, rádi 
vás přivítáme.
Fotografie si můžete prohlédnout na www.tjsokolchornice.cz. 
  
Chornický vandr 2017 v číslech:
celkem účastníků: 203 (81 žen, 63 mužů, 59 dětí)
nejstarší účastnice: 75 let  nejstarší účastník: 76 let  nejmladší účastnice: 8 měsíců
počet psů: 10     počet kočárků: 4

výběr tras:
Trasa Mrně 7 km - 68 účastníků   Dětská trasa 11 km - 71 účastníků
Střední trasa 18 km - 44 účastníků  Cyklotrasa 46 km - 7 účastníků
Pěší a cyklotrasa 25 km - 13 účastníků, z toho 9 cyklistů a 4 pěší
účastníci z Chornic: 88
účastníci přespolní: 115 (Jevíčko 35, Velké Opatovice 12, Jaroměřice 9, Moravská Třebová 9, Bis-
kupice 8, Městečko Trnávka 5, Rebešovice 4, Nectava 4, Pavlov 4, Bezděčí u Trnávky 3, Opava 3, 
Rozstání 3,Vranová Lhota 3, Letovice 2, Nové Město nad Metují 2, Olomouc 2, Borotín 1, Brno 1, 
Jeřmaň 1, Konice 1, Nemilany 1, Stará Roveň 1, Úsobrno 1,

Za TJ Sokol Chornice, z. s. Mgr. Blanka Mauerová

KULTURNÍ PODZIM 
V CHORNICÍCH

Přestože jsou podzim a konec roku zdán-
livě daleko, musíme se na ně připravit 
dostatečně včas. Vzhledem k tomu, že 
vstupenky nejsou zadarmo, nabídneme 
je na vybraná představení s předstihem, 
aby si jejich nákup mohl každý nějak na-
plánovat. 

Na co se můžeme těšit:

Sobota 9. září – koncert hudebního tělesa 
CHANSON TRIO COUCOU – skupina čtyř 
mladých profesionálních hudebníků při-
jede s klasickými francouzskými šansony.

Pátek 20. října – divadelní představe-
ní ANI ZA MILION – komedie v podání 
Michaely Kuklové a Lukáše Langmajera. 
Vstupenky v předprodeji od 1. 6. 2017.

Pátek 3. listopadu – opět nás navštíví 
známý cestovatel Jirka Kolbaba 
s poutavým vyprávěním ze svých cest. 
Vstupenky v předprodeji od 1. 6. 2017.

Sobota 4. listopadu – divadelní předsta-
vení BEZ PŘEDSUDKŮ – komedie v podá-
ní Jany Paulové a Pavla Zedníčka. Vstu-
penky v předprodeji od 1. 6. 2017.

Sobota 25. listopadu – koncert VÁCLAVA 
NECKÁŘE se skupinou BACILY. Vstupen-
ky v předprodeji od 1. 6. 2017.

Vstupenky si můžete zarezervovat na 
obecním úřadě tel.  461 327 807.

                Jiří Smékal, starosta obce.

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
I v letošním roce proběhlo 11. května 2017 okresní kolo soutěže mladých zdravotníků ve Svita-
vách, kterého se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně naší školy. Na tuto soutěž se poctivě 
připravovalo 8 mladších a 8 starších žáků. Družstva mohla být sice jen pětičlenná, ale děti, které 
nesoutěžily své kamarády podporovaly a povzbuzovaly. 
Soutěžilo se ve třech disciplínách: praktické provedení první pomoci, doprava postižených  
a obvazová technika. I když pracovala nervozita a namaskovaná zranění vypadala jako skuteč-

ná, děti si s tím dokázaly bez větších zaváhání 
poradit. 
Obě družstva, tedy družstvo žáků I. stup-
ně i žáků II. stupně, obsadila první místo 
v okresním kole a stali se tak absolutními 
vítězi. Mladší i starší zdravotníci postupují do 
regionálního kola pro Pardubický a Královehra-
decký kraj, které se koná 31. května. Držme jim 
pěsti.

     Za MS ČČK Jana Vyroubalová
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Požární ochrana očima dětí
Každým rokem se náš sbor ve spolupráci se ZŠ a MŠ Chornice zúčastní 
výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí, které vyhlašuje Sdružení 
hasičů Čech, Moravy  a  Slezska.
Soutěž probíhá na 3 kola.
Základního kola  se zúčastnilo  celkem 76 dětí. Naše děti měly v tomto 
ročníku  ohromný úspěch:
Kategorie M2  2. místo Filip Vodák
Kategorie ZŠ 1  2. místo Dan Schreiber
                             3. místo Silvie Nebesáčková
Kategorie ZŠ 3   1. místo Adéla Grohmanová 
Kategorie ZŠ 4     2. místo Kristian Sekereš

Poté se postupuje do  krajského kola, kterého se zúčastnilo  celkem  
2457 dětí a i tam se umístily 
na krásných místech.
Kategorie ZŠ 1  2. místo Dan 
Schreiber 
Kategorie ZŠ 3  1. místo Adéla 
Grohmanová

A z kraje se postupuje do 
republikového kola, kde bu-
deme držet našim dvěma zá-
stupcům pěsti pro štěstí.  

Za SDH  CHORNICE  
Pohanková Andrea 

Exkurze do Brna
V úterý 11.  4. se žáci osmé a deváté třídy vydali do Brna. Nejprve navštívili Moravské zemské 
muzeum, kde shlédli expozici Svět nerostů. Ta je seznámila s fyzikálními a chemickými vlastnost-
mi nerostů, informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě. Zajímavé byly 
také ukázky praktického využití nerostných surovin.
Ze Zelného trhu se žáci dále přesunuli na Kraví horu, kde na ně v planetáriu čekal zajímavý  
a poutavý program Cesta za miliardou hvězd, jehož součástí je také fascinující prohlídka hvězd-
né oblohy.
Exkurze byla zajímavým zpestřením výuky a pro deváťáky uvolněním před přejímacími zkouš-
kami na střední školy, které je druhý den čekaly.

Pálení  čarodějnic  s  hasiči  Chornice
V  neděli 30. dubna se konalo tradiční Pálení čarodějnic. Jako každým 
rokem jsme pro  děti  připravili  hry a soutěže  za   sladkou odměnu. 
Od 17. hod. byly  pro děti  nachystány soutěže, kde vyzkoušely  svoji 
zručnost, ale i trpělivost,  zahrály  si  na  mumie, nafukovaly  balonky, 
navlékaly  knoflíky, sirkovou, znělkovou … Po ukončení každé soutěže 
byly odměněny krásnými dárky, které jsme získali  od  různých spon-
zorů. Během malé pauzy bylo vyhlášení nejhezčí masky. Masek bylo 
celkem 8, všechny moc hezké a tak 
si všechny odnesly balíček. Po celé 
odpoledne nás doprovázela hud-
ba v podání DJ LÁDI. Děti  kromě 
soutěží  měly  malování na obličej  
a třpytivé tetování zdarma.
Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat všem, kteří se aktivně zapojili 
do přípravy  na této akci, ale hlavní 
díky patří našemu kuchaři, který za-
jistil vynikající občerstvení (lango-
še, tortilly, guláš, kuřecí stehna….).  
A  děkujeme  všem  sponzorům - 
panu  Františku Vodákovi, Obecní-
mu úřadu Chornice, Hospodářským 
potřebám Chornice, prodejně potravin COOP  Chornice, firmě MarS  
a. s. Jevíčko, MAS  Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s, DRUPORKU.

                         Za  SDH  Chornice Pohanková Andrea
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Radost z pohybu -
tak bylo nazváno setkání s Doc. PaeDr. Petrem Koliskem, PhD. v úterý 2. května 2017.
Odborná přednáška uznávaného odborníka ve svém oboru o významu pohybu pro organismus 
i pro duši, zvláště v pokročilém věku, byla spojena se cvičením a  meditací. Pozdní odpoledne 
bylo záměrně určeno zejména pro ženy, cvičící jógu s paní Marií Pazdírkovou. Pan Dr. Kolisko  
s paní Pazdírkovou, dlouholetou předcvičující jógy, se dlouhá léta znají a vzájemně o sobě ví, 
že pohybu a zdravému životnímu stylu věnují celý život a oba své znalosti rozdávají těm, kteří 
je rádi a s úctou přijímají – ač každý naprosto v jiném prostředí.
Vážíme si toho, že Dr. Kolisko si vyhradil odpoledne po cestě z Karlových Varů do rodného 
Jevíčka i pro početnou skupinu v Jaroměřicích. Děkujeme za hodnotné, příjemné a zklidňující 
setkání.  Jaroměřické jogínky a OK

Co se v dnešní době nenosí a co se dnes ještě stává
Nebylo lhostejné několika farníkům z Jaroměřic a provedli výměnu stávajícího, časem stráve-

ného dřevěného kříže a nahradili jej novým, působivým a důstojným k uctění 
památky tak důležité pro křesťany. Poděkování patří všem, kteří přispěli vlastní 
účastí a květinovou výzdobou, že jim není lhostejné v jakém stavu se nacházejí 
sakrální památky v jejich obci. Ke zdárnému závěru přispěl místní kněz Wójcik 
Pawel, Mgr. v neděli 23. dubna 2017, kde toto dílo lásky posvětil za účasti místních 
přátel v Jaroměřicích U Pily. Náš národ se hlásí ke křesťanství, a tak věřme, že 
tento symbol Lásky prozáří nám mnohým vnitřní JÁ. Jan Lexman

VZPOMÍNKA
Dne 27. června 2017 je tomu 
30 let, co nás navždy opustil 

náš milovaný tatínek

EMIL VYKYDAL
Stále vzpomínají 

  děti Emil, Věrka a Jarka 
    s rodinami

Další fotbalové úspěchy ZŠ
O fotbalových uspěších našich žáků jsme již psali. Klukům se povedlo v podzimní části uspět 
hned ve dvou turnajích a získali tak postup do dalších kol, která se konala v dubnu. Do jarní části 
turnajů nastoupili naši fotbalisté v nových dresech,  které jim zakoupilo SRPSŠ při ZŠ Jaroměřice. 
První výzva v podobě regionálního kola Coca- Cola Cupu čekala na kluky 20.4.2017 v Dolním 
Újezdu. Jaroměřičtí fotbalisté nastoupili proti ZŠ Dolní Újezd a ZŠ Pardubice. První utkání to-
hoto dne se povedlo a zásluhou celého týmu a hlavně střelců Štěpána Mackerleho a Jiřího 
Doležela jsme porazili domácí tým 2:1. Druhý zápas odehráli s Pardubicemi, kteří však mají 
výběr fotbalistů z celého kraje a proto není divu, že naši žáci podlehli. I přes nevyrovnané síly 
mezi družstvy se podařilo Štěpánovi snížit skóre na 4: 1. 2. místem tedy pro nás cesta Coca-
-Cola Cupem skončila. Kluci podali i přes velkou zimu, která toho dne byla, velmi pěkné výkony.
Krajské kolo Sportovní ligy ZŠ o Pohár ministryně školství proběhlo o týden pozdě-
ji 26.4.2017 v Ústí nad Orlicí. I za nepříznivého počasí se kluci postavili soupeřům z Par-
dubic, Proseče a Jablonného. První zápas se nám nepodařilo dát jedinou branku a Par-
dubice nás porazili 0:2. Zápas s Prosečí byl pravý opak. Úspěšně zakončovali hráči Josef 
Valenta, Štěpán Mackerle, Jiří Doležel a Martin Valášek. S radostí z výhry 5:0 jsme nastu-
povali do dalšího zápasu s Jablonným. Jediná střela Štěpána na výhru nestačila a posled-
ní zápas pro nás skončil ne příliš veselým výsledkem 1:4. Domů jsme si přivezli 3. místo. 
Těmito zápasy se pro tento školní rok fotbalová sezóna ZŠ přiblížila ke konci. Klukům dě-
kujeme za výborné výkony a vzornou reprezentaci naší školy ve fotbalových utkáních.  
                                                                                                                      Milena Hrouzková 

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví pan a paní:

HAVLÍČKOVÁ ZDEŇKA
HRUDOVÁ MARIE
KRCHŇÁKOVÁ ELIŠKA
LACHMAN FRANTIŠEK
LANGEROVÁ ANNA
NEJEZCHLEBOVÁ MILUŠKA
PUDÍKOVÁ ANNA
RÉDA JAROSLAV
S nastávajícím létem přejeme všem jmeno-
vaným hodně zdraví a spokojenosti.

V posledním období se narodila

DOROTA BENEŠOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme štěstí, zdraví  
a radost ze života.

Diakonie Broumov a Centrum života  
a podnikání děkují za velké množství 
přebytků, které se shromáždilo  
v jarní Humanitární sbírce. 
Věřme, že všechny  
věci ještě potřební  
lidé v nouzi využijí.

 P.A.O.S    T.T.   a   K.Z  Biskupice 
ve spolupráci s obcí Jaroměřice 

pořádá koncert
JAROMÍRA ADAMCE 
– revival Waldemar 

Matuška
2. 6. 2017  od 18 hodin na nádvoří  

zámku v Jaroměřicích
Vstupné 130 Kč

Info a předprodej vstupenek 
na tel. 725 077 448,  775 982 371
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Jarní trhy  na „Dvoustovce“ 22. 4. 2017
nepatřily k nejvydařenějším. Nepřízeň počasí jako vždy ovlivní průběh každé  plánované akce. 
Tentokrát opravdu svítilo sluníčko pouze hodinu, a to byla návštěvnost vysoká, ale déšť po 
jedenácté hodině rozehnal jak hosty, tak prodejce.
Ani těch nepřijelo jako obvykle. Z pozvaných 35ti prodejců jsme přivítali pouze 20.
Snad zakoupené přísady zahrádkářům koncem dubna nezmrzly a potřeby pro domácnost  
i dárkové zboží udělaly nakupujícím radost.
Prodávajícím, hostům i děvčatům z SPOZ děkujeme za účast.

  Sbor pro občanské záležitosti a OK

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2017                              

Do 30. 6., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO,ST  9-11, 13-
16, PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380 VÝSTAVA 
PATCHWORKU, zpřístupněno i v neděli 4.6. od 
9.30 h do 16.00 h (jaroměřická pouť
2. 6. pátek, 18.00 h, zámecké nádvoří Koncert 
Jaromíra Adamce - Revival WALDEMAR 
MATUŠKA pořádá P.A.O.S    T.T.   a   K.Z  Biskupice 
ve spolupráci s obcí Jaroměřice. Vstupné 130 Kč, 
info a předprodej vstupenek na tel. 725 077 448,  
775 982 371
4. 6. JAROMĚŘICKÁ POUŤ
4. 6. neděle, od 9.00 do 15.00 h Dům zahrádkářů 
Výstava obrazů ing. ZUZANY MIČKOVÉ  
a Pouťové posezení v Domě zahrádkářů 
9. - 11. 6., pátek-neděle, sportovní hala VÍKEND 
PLNÝ SPORTU, bosu, kruhový trénink, pilates, 
jóga, total body a intervalový trénink, cena 400,- 
Kč, kontakt: monika.sivrova@seznam.cz tel.777 
642 447
9. 6. pátek NOC KOSTELŮ v Jaroměřicích, 
18.00  zahájení Mší svatou v dolním kostele Všech 

svatých, 18.30 komentovaná prohlídka 
kostela s Mgr. Michalem Schusterem

19.30  přivítání v Loretánské kapli na Kalvárii
20.00 Koncert pěveckého sboru Cantilo se  

sbormistrem Mgr.Luďkem Klimešem

  Vzpomínka PhDr. Oldřicha Koudelky na 
100. výročí narození št. kpt. Jana Parolka

  Komentovaná prohlídka Loretánské 
kaple a kostela Povýšení Sv. Kříže s Mgr.  
M. Schusterem

     Prohlídka nepřístupných objektů fary  
s Otcem Pawlem Wójciakem

11. 6. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS  Kurz paličkování 
s ing. Ivou Vanžurovou
16. 6. pátek, 14.30 h, VS  Korálkování, 
výtvarná dílna s L. Jurůjovou, vstupné 20,- Kč 
+spotřebovaný materiál
17. 6. sobota, 9.00 h, VS Kurz patchworku  
s Renatou Edlmanovou
24. 6. sobota, 10. POHÁDKOVÝ LES,  12.30-15.30 
h, prezentace v Pohádkovém království (CŽP) 
startovné 30,-Kč, hledání ztracených pohádek  
a princezny v jaroměřickém lese s cílem na hřišti 
TJ, výtvarné dílny, skákací hrad, trampolíny, 
skákací boty, jízda na koni, občerstvení, cca 17.00 
průvod pohádkových postav, celé odpoledne na 
hřišti provází klaun Viky
30. 6. pátek, ZŠ a obřadní síň jaroměřického 
zámku Slavnostní ukončení školního roku
PŘIPRAVUJEME:                
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdírek, 
klubovna CŽP, úterky, 18.00 h, prázdninový 

Slet čarodějnic v Jaroměřicích
Oheň, čarodějnické kostýmy, upalování figurín čarodějnic a také zábava, veselí a dobroty na 
posilněnou – to vše patří k filipojakubské noci. Tato tradice sahá do dávných dob a slaví se 
dodnes. Nejinak tomu bylo i v naší obci. Akce byla již tradičně zahájena sletem všech čarodějů 

a čarodějnic v sobotu 29. dubna v 18 hodin před knihovnou. 
Odtud se celý průvod vydal na hřiště. Následovalo upálení ča-
rodějnice a poté tanec a promenáda malých i velkých čaroděj-
nic kolem ohně i na pódiu. Bohaté občerstvení, hudba, zábava 
a vzhledem k chladnějšímu počasí i hodně návštěvníků – to vše 
přispělo k zdárnému průběhu celé akce. Všem organizátorům, 
sponzorům a pomocníkům patří velké poděkování!                                                                                                                           

Soňa Valentová       

cyklus, možnost zdokonalení jazyka v průběhu 
letních měsíců. Cena 50,- Kč od jednoho 
účastníka za 1 hodinu 
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro děti 
do 15 let  „VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ 
registrace od 26. 6. 2017, ukončení soutěže 31. 
8. 2017. Podmínky soutěže v knihovně a na www.
jaromericeknihovna.cz 
12. 7. středy, 18.00 h, dvůr CŽP, pokračování 
každou středu v průběhu prázdnin 
Prázdninové čtení u studny,  z loňska osvědčené 
zábavné čtení s hranými vstupy posluchačů,          
26. - 27. srpna, sobota- neděle, se plánuje zájezd 
do Českého ráje s průvodcem Janem Valíčkem, 
Jičín, Adršpach, Trosky, Sobotka …, potvrzení 
zájmu v knihovně
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. 
Petrou Hanouskovou, v klubovně CŽP 
pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo 
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524              
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin                              
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   

Informace z OÚ
•  V polovině května byl uveden do provozu nový bezdrátový rozhlas. Do 15. 6. Bude probíhat 

zkušební provoz. Prosíme, aby občané případné potíže s poslechem hlášení oznámili na OÚ.
• Obec Jaroměřice získala dotaci z OPŽP na pořízení štěpkovače, kompostérů pro občany  

a kontejneru na textil.
Poděkování
Jsou dny, kdy si říkám, že líp už bylo. Letos ještě nebyl měsíc, aby se nenahlásila nějaká kontrola. 
A přesto, že se člověk snaží dělat svou práci podle nejlepšího vědomí a svědomí, úkolem kontroly 
je vždy „něco vyčmuchat“.
A tak nám na základní a mateřskou školu přišla kontrola z oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Před pracovníkem inspekce nezůstaly jediné dveře zavřené. Prošel školu od sklepa až po 
půdu (a to doslova), prostudoval všechnu požadovanou dokumentaci a položil zaměstnancům  
i žákům bezpočet otázek. V pozdním odpoledni mě požádal o 10 minut času, aby mi sdělil výsle-
dek kontroly. „Vážená paní starostko, takovou školu jsem ještě nezažil.“ V tu chvíli se mi zatmělo 
před očima. Pak ale následovalo 10 minut velmi příznivého hodnocení inspekce uzavřeného slo-
vy: „Budu vás (myšleno školu) všude dávat za příklad. Kdybych měl děti školou povinné, bylo by 
mi ctí, kdyby mohly navštěvovat právě tuhle školu.“
Ten den jsem odcházela z práce šťastná a spokojená.  A velké poděkování za to patří všem peda-
gogům i provozním zaměstnancům naší školy.

Mgr. Iveta Glocová, starostka

Zájezd do rakouského Retzu 
a jihomoravského Znojma

V sobotu 6. května 2017 odjela z našeho re-
gionu stovka obyvatel na výlet jižním směrem 
dvěma autobusy fy Matocha. Tak obsáhlou 
skupinu zájemců provázel pan Jan Valíček, náš 
dlouholetý průvodce na všech doposud kni-
hovnou organizovaných zájezdech.
Vinařský kraj v Podyjí má svou historii, s níž 
nás seznámil pan Valíček už cestou, poté na 
renesančním náměstí v Retzu. Bohužel, víno  
v tamních kašnách teče až na podzim, my jsme 
si je ale mohli ochutnat ve sklepení dominant-
ního větrného mlýna. Byli jsme ohromeni dů-
myslnou technickou dokonalostí stavby, jejíž 
informace s přehledem náš průvodce překlá-
dal z němčiny.
Polední procházka Znojmem nás společně 
zavedla až k významné románské rotundě Sv. 
Kateřiny. Odtud se rozprostřel jedinečný po-
hled na tok řeky Dyje. Návštěva kostela Sv.Mi-
kuláše i části 24km podzemí stála za zhlédnutí.
Dlouhá cesta do rozsáhlého Louckého kláš-
tera byla závěrečným navštíveným objektem. 
Část zpřístupněných prostor Znovína slouží 
komerčním účelům, ale i jako kvalitní sklado-
vé prostory vinařské úrody. Při ochutnávce se 
někteří z účastníků dozvěděli o pěstovaných 
vinných odrůdách.
Stinným bodem zájezdu se stalo dobře myšle-
né zajištění oběda v jedné znojemské restau-
raci.
Bohužel, nedopadlo vše podle představ. Při-
jměte, prosím, omluvu.
Děkujeme za bezchybnou dopravu, za zvlád-
nutí tak velkého počtu účastníků panu průvod-
ci a účastníkům za dochvilnost a za pochopení, 
že při násobném počtu nelze být vždy vše sto-

procentní.
                                                                                                                                  

OK
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Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou
v Jevíčku, nebo v okolí Jevíčka do 20 km. 
Opravy mi nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 721 332 622.

SNAŽÍM SE O TO, ABY SI KAŽDÝ Z FOCENÍ ODNESL 
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK. TĚŠÍM SE NA FOCENÍ S VÁMI
V JEVÍČKU A OKOLÍ.
Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ

NABÍZÍM FOCENÍ MIMINEK, DĚTÍ, RODIN, SVATEB, 
TĚHOTENSKÉ A PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE

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.

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

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

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.

Sháním rodinný domek se zahradou do 15 km od 
Jevíčka, M. Trnávky nebo Moravské Třebové, peníze 

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

ŘEŠENÍ DLUHŮ A EXEKUCÍ, ODDLUŽENÍ osob 
i podnikatelů, oddlužení nemovitostí. Mnoho let praxe 

a zkušeností, vše s právníky. Tel.: 773 463 891.

Přenechám 7 let dobře zaběhlé 
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ (včetně vybavení) 
na adrese Palackého nám. 28, Jevíčko. Cena dohodou. 
E-mail: ing.jagosova@seznam.cz, tel.: 773 933 303.

Město Jevíčko nabízí k prodeji 
STAVEBNÍ POZEMKY 
na ulici Římských legií

• 7 stavebních pozemků o rozloze 621 až 1008 m2

• v blízkosti mateřská a základní škola, klidné prostředí  
s blízkostí přírody

• cena pozemku 500 Kč/m2 bez DPH + úhrada přípojek  
inženýrských sítí (elektřina, voda, kanalizace, plyn)

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

www.jevicko.cz


