
Tři budovy v Městské památkové zóně Jevíčko dostanou  
nový kabát 

Městská památková zóna Jevíčko je unikátní nejen zachovaným středověkým urbanismem, kte-
rý je charakterizován typickou uliční okrouhlicí, ale také množstvím památek zde přítomných. 

Na jejich údržbu město pravidelně vynakládá nejen 
vlastní finance, ale také čerpá dotační prostředky po-
skytované Ministerstvem kultury v rámci Programu 
regenerace MPR a MPZ. V letošním roce přijde na 
řadu obnova průčelí secesní fasády nájemního domu 
č. p. 71 na ulici Třebovské, v rámci které budou vymě-
něna i dosluhující okna. Dům z roku 1910 postave-
ný na objednávku Augustina Křivánka (významného 
mecenáše místní reálky a bývalého ředitele chemické 
továrny v Muchoboru u Vratislavi) je jednou z mála 
ukázek opravdu kvalitní architektury počátku 20. sto-
letí ve městě. Akce již byla schválena zastupitelstvem 
a měla by stát 1.252 tis. Kč bez DPH.           
      
Další architektonicky cennou stavbou se zachovalou 
secesní fasádou je nájemní dům č. p. 98 na Křivánko-
vě ulici. V tomto případě bylo město úspěšné s pro-
jektem na zateplení pláště a výměny oken, na který 
žádalo v rámci 37. výzvy Integrovaného regionální-
ho operačního programu zaměřené na energetické 
úspory v bytových domech. V tomto případě ještě 
není dokončen výběr zhotovitele, projektové náklady 
se pohybují ve výši 2,5 mil Kč bez DPH. Realizace pro-
běhne v létě a na podzim letošního roku.

Třetí plánovanou akcí je oprava fasády budovy Měst-
ského úřadu v Jevíčku. V loňském roce byla vyměně-
na střecha úřadu včetně krovů a na začátku letošního 

roku byl v půdních prostorách adaptován nový prostorný archív. Zbývá opravit uliční i dvorní 
část fasády, na čemž se zastupitelstvo dohodlo již při schvalování rozpočtu na rok 2017. Čás-
tečně by mělo přispět také Ministerstvo kultury, které podporuje nově také akce na obnovu 
objektů nepamátkového charakteru v městských památkových zónách. Přesné náklady budou 
opět známy po výběrovém řízení. Dokončení by se měla dočkat i poslední část fasády bývalého 
augustiniánského kláštera na ulici Soudní, která přiléhá ke kostelu. Finančně se na částce cca. 
100 tis. bez DPH bude podílet opět MK, Římskokatolická farnost Jevíčko a město. Zvláště oby-
vatelům obou uvedených nájemních domů předem děkujeme za shovívavost a trpělivost při 
provádění stavebních prací.            

Mgr. Miroslav Šafář

www.jevicko.cz
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Společně s jevíčskými skauty jsme uctili 
památku 100. výroční narození Petra 
Müllera

Ve spolupráci se společností ELDEK proběhla 
ralizace nového archívu MěÚ

V kině proběhlo divadelní představení  
ochotnického spolku SOS „Furt Furianti“

Vážení občané,
přejeme Vám krásné 
prožití velikonočních 

svátků a radostný 
začátek jara.

Za kolektiv zastupitelů a zaměstnanců 
Městského úřadu Jevíčko

Dušan Pávek, dipl.um.
starosta města 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta městaLabutě na Biocentru v Jevíčku, 

foto Pavel Kirchner 2015
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Okénko radních – duben 2017
Vážení občané města Jevíčka a přespolní 
čtenáři zpravodaje,
zhruba týden tu máme opět tzv.  letní čas, tj. 
čas, který je nám většinou mnohem příjem-
nější, neboť umožňuje mnohem více aktivit 
venku, v přírodě. Všichni po letos docela vy-
datné zimě pociťujeme deficit venkovních 
činností, a to v různorodé podobě. Nechám 
na každém z vás, jakou preferenci zvolíte, 
možností je v Jevíčku a okolí jistě dosta-
tek. Já se osobně mimo jiné těším na „za-
hrádku“, tu skutečnou, ale i na tu, která po 
čase pět vyroste u nejmenované restaurace 
s krásným prostředím pod lipami….
Je za námi rovněž první čtvrtletí nového 
roku a pro Ty z vás, kteří ještě nestihli pro-
studovat městský rozpočet letošního roku, 
si dovolím připomenout několik základních 
čísel.
Letošní rok bychom měli hospodařit s cel-
kovými příjmy v úrovni 51 mil. Kč, zatím-
co výdaje plánujeme v úrovni 56,3 mil. Kč 
(včetně splátek půjček 5,7 mil. Kč). Příjmy 
je tedy dlužno podpořit bankovní půjčkou 
v objemu cca 7 mil. Kč, a to zejména s ohle-
dem na plánované investiční výdaje, přede-
vším na opravu ulice Růžová včetně výměny 
vodovodu a kanalizace a nového povrchu 
(předpoklad 4,6 mil. Kč), protipovodňové 
ochrany průmyslové zóny u REHAU (1,8 mil. 
Kč), sociální zázemí a WC v Panském dvoře 
(cca 1,5 mil Kč) a další investiční výdaje či 
opravy na zhruba 16 akcí v celkové sumě 
14,3 mil. Kč.   
Jen pro informaci a pohled do budoucích 
let, střednědobý výhled našeho rozpočtu 
pro roky 2018 a 2019 předpokládá běžné 
příjmy zhruba v částkách 57 mil Kč, k tomu 
investiční příjmy (zejména dotace) cca 8 mil. 
Kč, zatímco výdajová strana rozpočtu před-
pokládá běžné výdaje 43 mil. Kč a investiční 
výdaje 17 mil. Kč. V každém z těchto roků 
bychom tedy měli hospodařit s rozpočto-
vým přebytkem zhruba 5 mil Kč a se zů-
statkem peněžních prostředků na účtech 
v objemu řádově 10 mil. Kč. Jsme si vědomi 
toho, že uvedený předpoklad příjmů ne-
bude dostatečný z pohledu všech potřeb 
našeho města, proto i nadále nezbude než 
pečlivě a obezřetně posuzovat priority jed-
notlivých výdajů.
Jen pro srovnání, sousední město Velké 
Opatovice předpokládá v letošním roce 
příjmy 62 mil. Kč, zatímco výdaje 70 mil. Kč 
(v roce 2016 jejich příjmy činily 67 mil. Kč  
a výdaje 59 mil. Kč). 
Bez ohledu na strohá finanční čísla rozpo-
čtů jsem si ale jistý, že nás v letošním roce 
čekají v našem městě krásné akce, setkání  
a zážitky, na které by mohla být pyšná lec-
jaká větší obec či město s rozpočtem mno-
hem větším než je ten náš.  Takže i když se 
to nezdá, ale jen o penězích to asi nebude. 
Věřím, že si každý z vás vyberete tu svoji 
akci, inspirací a možností je více než dost ….
Pohodový start do letní sezony přeje 

Jan Finsterle

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Růžena Schupplerová          
Miloslava Rejdová 
Jana Vojtěchovská 
Jaroslav Deutsch
Bohuslav Wolf
Olga Churá
Jaroslava Jašková 
Aloisie Kalandrová
 

Připravujeme projekty na 
revitalizaci veřejné zeleně
Tak jako v loňském roce i letos se chceme vě-
novat revitalizaci veřejné zeleně. Pro žádost 
o dotaci byly  v únoru připraveny 2 projekty, 
z nichž jeden má přímou vazbu na obnovení 
pomníku obětem 1. světové války u budovy 
zámečku. 
Záměr osazení pískovcového obelisku bude 
doplněn mobiliářem, cestičkami ze žulové 
mozaiky a parkovými úpravami dle odsou-
hlaseného návrhu firmy ARS Vavřín Litomyšl. 
Koncept návrhu je řešen podobou pobyto-
vého parku, jehož kostru tvoří stávající jírov-
ce a jedle, doplněné výsadbou sakur podél 
východní hranice parku. V rámci projektu 
budou vysazeny také dva půlkruhové záho-
ny. Prostor, který se nachází jen pár metrů 
od místní základní školy, bude doplněn pít-
kem (fontánkou). Ta bude ve veřejném pro-
storu v Jevíčku novinkou. Realizace pomníku 
byla zastupitelstvem schválena již v loňském 
roce, ostatní náklady na stavební a zahrad-
nické práce se pohybují ve výši cca 600 tis 
bez DPH.

Druhým projektem jsou nové výsadby 
v předprostoru hřbitova. Již loni v březnu 
proběhlo kácení 4 ks problémových lip před 
hřbitovem dle odborného posudku. Ostatní 
vzrostlé lípy v rámci projektu zůstanou, aby 
byla zachována biodiverzita území dle do-
poručení Agentury ochrany přírody a krajiny. 
Projekt připravila Ing. Jana Janíková, autor-
ka generelu zeleně ve městě, s níž v Jevíčku 
dlouhodobě spolupracujeme. Podle doku-
mentace autorky Ing. Janíkové se v travnaté 
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detail B

detail A

SORTIMENT ROSTLIN

/ osazovací plán

LEGENDA:

Stávající dřeviny:

Navržené dřeviny

Jehličnaté/listnaté dřeviny

Trvalky/traviny

Květinový záhon

Živý plot navržený

Živý plot stávající

Pomník

Zpevněná plocha z žulových kostek

Travnatá plocha

Odpadkový koš

Pítko

Balvany

Lavičky

Vodovod

Kanalizace

Hydrant

ploše předprostoru hřbitova zachoval frag-
ment bývalé aleje lípy malolisté. Zachova-
né stromy prošly v minulosti arboristickým 
ošetřením – byl proveden redukční řez korun 
ke stabilizaci jedinců. Stromy mají defektní 
větvení, praskliny na kmeni, rány po odře-
zaných větvích. Statika je zabezpečena po-
mocí vazeb v korunách. Stromy jsou určeny 
na dožití při zajištění provozní bezpečnosti 
lokality. Kácení čeká neperspektivní skupinu 

stromů tvořenou převážně 
jehličnany na západní straně 
tohoto veřejného prostran-
ství. Nově navržená výsadba 
stromů obnoví původní alej 
z menších kultivarů lípy ma-
lolisté. Do travnaté plochy 
budou vysazeny také krátké 
aleje z kvetoucích stromů, 
vše bude opět vhodně dopl-
něno městským mobiliářem. 
Projektové náklady jsou uva-
žovány ve výši 250 tis. bez 
DPH. S tímto projektem po-
čítáme až v roce 2018, pro-
tože jeho realizace souvisí 
s provedením přeložky NN 
ČEZ Distribuce do země, pro 
letošek není rozpočtován. Na 
oba projekty bychom rádi 
čerpali dotaci MŽP z národ-
ního programu podpory sí-
delní zeleně - zlepšení funkč-
ního stavu zeleně ve městech 
a obcích.

Mgr. Miroslav Šafář
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Město Jevíčko

Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 30. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání 30. za-
sedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného sta-
rostou 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: 10. 04. 2017 od 16:00 h

Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Zpráva PČR M. Třebová o bezpeč. situaci za rok 

2016 na Jevíčsku
6) Zpráva o činnosti a hospodaření PBH města 
 Jevíčka
7) Zateplení bytového domu Křivánkova 98
8) Doplnění realizace akcí v rámci programu rege-

nerace MPZ Jevíčko
9) Rekonstrukce kina Astra Jevíčko
10) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017
11) Koupě p. č. st. 74 v k. ú. Jevíčko-předměstí
12) Koupě p. č. 2337 v k. ú. Jevíčko-předměstí
13) Koupě podílu na p. č. 154/6 a 154/4 v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí v areálu Žlibka
14) Korespondence, různé
15) Připomínky a náměty občanů
16) Diskuse
17) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 03. 2017

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

Připomněli jsme si  100. výročí od narození Petra Müllera
Vážení spoluobčané,
13. března 2017 tomu 
bylo přesně 100 let, 
co se v Jevíčku na-
rodil Petr Müller, 
syn Marie a Petra 
Müllerových z Tře-

bovské ulice č.p. 69, 
kde vyrůstal společně se 

sourozenci Marií a  Oldři-
chem. Petr byl muž, který se 

vepsal významnou linkou do historie Města 
Jevíčka jako výrazný skautský vedoucí a stal 
se vzorem pro skauty a skautky v  nelehkém 
období  předvečera 2. světové války i v prů-
běhu ní a zůstal jím i pro dnešní skautské od-
díly. Neváhal se hrdinně zapojit do protifaši-
stického odboje v regionu Malé Hané, ať už 
rozmnožováním tiskovin proti nacistickému 
nepříteli nebo podporou a spoluprací se sku-
pinami českých vlastenců, kteří se všemožně 
snažili oslabit nacistické aktivity v našem kra-

ji. Byl úzce napojen na partyzánské skupiny  
v okolí Drválovic, Suchého a Valchova.
Za své odbojové a hrdinské aktivity byl Petr 
Müller bohužel gestapem zatčen a společně 
s dalšími zatčenými, mezi nimiž byla i jeho 
sestra Marie odvezen do vězení v Kounico-
vých kolejích v Brně. Zatímco sestře Marii se 
podařilo díky obrovskému a zdlouhavému 
úsilí své maminky a známých uniknout před 
popravou, Petr to štěstí neměl. Po brněnském 
vězení byl vláčen po jiných věznicích, až skon-
čil ve Vratislavi, kde byl nacisty 3. října 1944 
popraven. 
Na počest památky Petra Müllera byl posta-
ven a 10. května 1947 odhalen za veliké účasti 
junáků z Malé Hané a dalších čestných hostů 
pomník u tehdejší skautské, později pionýr-
ské, nyní městské chaty ve Smolenském údo-
lí. Pomník zdobila bronzová pamětní deska, 
kterou nechali odlít jevíčští skauti, byl na ní 
text v tomto znění: „Památce Petra Müllera, 
vedoucího organizace Junák v Jevíčku, po-

praveného dne 3.X. 1944 ve věku 27 let ve  
Vratislavi – junáci z Jevíčka“. Na slavnosti byl 
Petrově matce předán nejvyšší stupeň vý-
znamného vyznamenání - Zlatý junácký kříž 
„Za vlast 1939 -1945“, udělený in memoriam 
náčelnictvem Čsl. Junáka. Pamětní deska byla 
na začátku šedesátých let stržena neznámými 
vandaly. Poté byla v opatrování rodiny Louba-
lovy v Jevíčku a nyní je vystavena ve skautské 
klubovně v Jevíčku. Na památník byla umístě-
na nová pamětní deska.
K uctění památky Petra Müllera uspořádali 
10.3.2017 jevíčští skauti za přítomnosti rodi-
ny a známých důstojnou vzpomínku na jeho 
život a hrdinství.
O životě Petra Müllera byla učitelem Františ-
kem Továrkem napsána reportáž s názvem 
„Petr a Marie“, kterou jsme v originální podo-
bě z archívu pana Františka Plecha zveřejnili 
na webu města: www.jevicko.cz v sekci aktu-
ality.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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Usnesení z 56. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. března 2017
1/56 Rada schvaluje ceník za pronájem sálu 

kina Astra v Jevíčku ve výši 1.000 Kč 
vč. DPH/den mimo organizace města  
s účinností ode dne schválení,

2/56 Rada schvaluje vybudování vjezdu  
k RD na ul. Křivánkova 102 v Jevíčku 
pracovníky města ze žulových kostek,

3/56 Rada uděluje souhlas se stavební-
mi úpravami v koupelně bytu na ul.  
M. Mikuláše 551, které si žadatelé pro-
vedou svépomocí a z vlastních finanč-
ních prostředků,

4/56 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
MŠ Jevíčko na rok 2017 dle zápisu, 

5/56 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku příspěvkové orga-
nizace MŠ Jevíčko k 31. 12. 2016,

6/56 Rada schvaluje účetní závěrku pří-
spěvkové organizace MŠ Jevíčko za 
rok 2016 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol,

7/56 Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace MŠ Jevíčko za 
rok 2016 ve výši 0,- Kč,

8/56 Rada schvaluje rozpočet pro přehlídku 
pěveckých sborů Okolo Jevíčka, kte-
rá se koná 7. – 8. 4. 2017 v synagoze  
a využití výtěžku z dobrovolného 
vstupného pro potřeby Pěveckého 
spolku Cantilo, 

9/56 Rada schvaluje odkoupení knih měs-
tem z komisního prodeje v TIC Jevíčko 
dle zápisu,

10/56 Rada pověřuje vedoucí finančního od-
boru prověřením možnosti zavedení 
EET pro TIC prostřednictvím rozšíření 
ekonomických modulů,

11/56 Rada pověřuje vedoucí PBH prověře-
ním stavu oken na bytovém domě 63 
v Zadním Arnoštově vzhledem k tomu, 
že byla nájemkyní bytu podána žádost 
o jejich výměnu,

12/56 Rada pověřuje starostu a investičního 
technika výběrem vhodných míst na 
umístění kontejnerů, které jsou nyní 
umístěny na ul. Křivánkova u OD Jed-
nota, vzhledem k tomu, že firma SU-
PERSEKTOR, s. r. o. plánuje využití části 
pozemku p. č. 170/3 – zastavěná plo-
cha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město na 
výstavbu přístupového schodiště pro 
kancelářské prostory v OD Jednota,

13/56 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

14/56 Rada schvaluje ceník, dle kterého bu-
dou v roce 2017 účtovány Městu Je-
víčko náklady za využívání sálu hotelu 
Morava pro všechny akce pořádané 
městem dle zápisu,

15/56 Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení na výběr nového osobního 
vozidla pro potřeby Městské policie 
Jevíčko,

1/55 Rada schvaluje limit určený pro finanč-
ní příspěvky charitativním a sociálním 
službám ve výši 2.000 Kč na osobu,  
a to v případě, že jde o pobytové zaří-
zení, ve kterém se klientovi poskytuje 
celodenní péče a 1.000 Kč na osobu na 
ambulantní pobyt dle seznamu před-
loženého organizací. Tyto příspěvky 
se nevztahují na starobní důchodce 
těchto zařízení a pověřuje starostu vy-
řizováním těchto žádostí v rámci jeho 
kompetencí,

2/55 Rada pověřuje IT jednáním s firmou 
Matoušek o možném napojení VO na 
jejich el. přívod s umístěním odpočto-
vého elektroměru na ul. Olomoucká,

3/55 Rada schvaluje seznam firem k obeslá-
ní v rámci zadávacího řízení na dotační 
management a zpracování studie pro-
veditelnosti na polyfunkční centrum 
kina Astra v Jevíčku,

4/55 Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese K. Čapka 782, 
Jevíčko dle zápisu,

5/55 Rada schvaluje přepis nájemní smlou-
vy bytu č. 7 na adrese M. Mikuláše 551 
na matku současné nájemkyně dle zá-
pisu,

6/55 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

7/55 Rada schvaluje výsledek výběrového 
řízení na obsazení pracovního mís-
ta strážník Městské policie Jevíčko  
a schvaluje uzavření pracovní smlouvy 
se dvěma vítěznými uchazeči na dobu 
neurčitou dle zápisu s účinností od 1. 
6. 2017,

8/55 Rada schvaluje vystoupení Dechové 
hudby Kumpanovi muzikanti v rám-
ci festivalu dechovek dne 25. 6. 2017 
v době od 17:00 – 19:00 h ve dvor-
ním traktu za budovou ZŠ za částku 
45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč vč. DPH) 
a uzavření smlouvy mezi Městem Je-
víčko a Dechovou hudbou Kumpanovi 
muzikanti a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

9/55 Rada schvaluje konání filmového fes-
tivalu Expediční kamera v termínu 1. 4. 

2017 v prostorách kina Astra v Jevíčku 
a úhradu honoráře 1.500 Kč za besedu 
Janu Vlasákovi včetně poskytnutí pro-
pagačních předmětů města,

10/55 Rada schvaluje účast starosty a mís-
tostarosty města na setkání s hosty 
hasičské ukrajinské delegace, které se 
uskuteční 27. 3. 2017 a částku na večeři 
a pohoštění hostů v hotelu Morava do 
částky 5.000 Kč,

11/55 Rada pověřuje IT zajištěním studie ZTI 
budoucí průmyslové zóny „Třebovská“,

12/55 Rada pověřuje IT zajištěním odborné-
ho dopravního posouzení v souvislosti 
se zřízením nového sjezdu z budoucí 
průmyslové zóny „Třebovská“, 

13/55 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
o odprodeji 8/18 podílu na pozemcích 
p. č. 154/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
(přístupová cesta, část kurtu) a p. č. 
154/6 v k. ú. Jevíčko-předměstí do ma-
jetku města,

14/55 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s vlastníky pozemku p. č. st. 74 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí o výměře 44 m2  
v lokalitě před hřbitovem o prodeji do 
majetku města Jevíčka,

15/55 Rada schvaluje CN firmy NETVOIP, s. r. 
o., Jevíčko na provedení HW upgrade 
ústředny MěÚ Jevíčko za částku 10.900 
Kč bez DPH + 1.800 Kč bez DPH za 
rozšíření paměti (celkem 15.367 Kč vč. 
DPH),

16/55 Rada schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu č. 
SMLM-75/1189/MS/85/2017 mezi Měs-
tem Jevíčko a Pardubickým krajem na 
zřízení věcného břemene na pozem-
cích p. č. 107/1 v k. ú. Jevíčko-město  
a p. č. 1751/3 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí, výši jednorázové náhrady 200 Kč vč. 
DPH za bm u silnice II. třídy a 150 Kč vč. 
DPH za bm u silnice III. třídy a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

17/55 Rada schvaluje podání žádosti o po-
volení pokácení jedle na pozemku p. č. 
1701/4 – ostatní plocha a cypříšku na 

Usnesení z 55. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. února 2017
pozemku p. č. 174/1 – zahrada, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí,

18/55 Rada schvaluje odpisový plán dlou-
hodobého hmotného majetku na rok 
2017 PBH města Jevíčka dle zápisu, 

19/55 Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace PBH města 
Jevíčka za rok 2016 se ziskem finanč-
ní částky 16.074,77 Kč, kdy částka ve 
výši 12.858,82 Kč bude převedena 
do rezervního fondu a částka ve výši 
3.215,95 Kč bude převedena do fondu 
odměn, 

20/55 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku příspěvkové or-
ganizace PBH města Jevíčka k 31. 12. 
2016,

21/55 Rada schvaluje účetní závěrku příspěv-
kové organizace PBH města Jevíčka za 
rok 2016 dle předložených podkladů a 
o úkonu schválení účetní závěrky bude 
sepsán protokol, 

22/55 Rada schvaluje výměnu plynového 
kotle v bytě č. 1 na ul. K. Čapka 783  
v Jevíčku, kterou provedla firma Insta-
latérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko za částku 33.680 Kč bez DPH 
(38.732 Kč vč. DPH) s úhradou z roz-
počtu PBH města Jevíčka,

23/55 Rada schvaluje vyhlášení poptávkové-
ho řízení, obeslání firem a složení ko-
mise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek dle zápisu na akci „Stavební 
úpravy, plynofikace, plynoinstalace 
bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“, 

24/55 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o. na výměnu oken v bytě 
č. 1 a č. 3 bytového domu na ul. Růžová 
83, Jevíčko za celkovou částku 43.289 
Kč bez DPH (49.782,50 Kč vč. DPH)  
s úhradou z rozpočtu PBH města Je-
víčka,

25/55 Rada schvaluje přidělení bytu č. 4, ve-
likost 2 + 1, ul. K. H. Borovského 465, 
Jevíčko žadatelce dle zápisu na dopo-
ručení komise bytové a sociální. 

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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27/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Ja-
nečka a Ing. Romana Müllera,

 
27/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Zde-

něk Klein, Martin Pávek, Mgr. Petr Vo-
troubek,

b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 10 na 

rok 2016,
d) přílohu č. 3 ke Směrnici o cestovních ná-

hradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 
Sb. a vyhlášky MPSV ze dne 20. 12. 2016,

e)  koupi pozemků p. č. 2005 (7.469 m2) a 
p. č. 2006 (5.438 m2), oba lesní pozemek  
v k. ú. Jevíčko-předměstí od H. Š. z Jevíč-
ka za cenu 110.000 Kč + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a H. Š. na koupi 
pozemků p. č. 2005 a p. č. 2006, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

f)  smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko  
a firmou ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 679 38 
Cetkovice na akci „Archiv MěÚ Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu 276.792 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

g)  prodej nákladního automobilu zn. MUL-
TICAR M25 rok výr. 1985 r. z. 2E7 0921 
Obci Biskupice za částku 23.100 Kč vč. 
DPH s úhradou ekologické daně kupují-
cím a kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Obcí Biskupice a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 16. ledna 2017
h)  dodatek č. 2 smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy kupní ze dne 30. 5. 2011 na pro-
dej části pozemků p. č. 5330/1 – trvalý 
travní porost, p. č. 5329 – orná půda, p. č. 
5331 – trvalý travní porost, p. č. 5332 – tr-
valý travní porost a pozemku p. č. 5335 – 
ostatní plocha a p. č. 5359/3 – vodní plo-
cha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi 
Městem Jevíčko a společností REHAU 
Automotive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 
Čestlice a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 2,

i)  provedení víceprací na akci „Sociální zá-
zemí a WC pro lokalitu Panského dvora 
Jevíčko“, kterou realizuje firma MOLAT 
spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké 
Opatovice ve výši 148.315 Kč bez DPH 
(179.461 Kč vč. DPH),

j)  bezúplatný převod spoluvlastnických 
podílů o velikosti id. ½ k celku pozemků 
p. č. 2553/1 – ostatní plocha, p. č. 2553/4 
– ostatní plocha a p. č. 644/15 – zahra-
da v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku 
Města Jevíčko,

27/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  projednání projektové dokumentace re-

konstrukce kina Astra,
b)  návrh na vydání Změny č. 1 ÚP Jevíčko 

zpracovaný pořizovatelem v souladu  
s ustanovením § 54 odst. 1 stavebního 
zákona,

c)  vyhodnocení výsledků projednání ÚP Je-
víčko s určeným zastupitelem v souladu 
s ustanovením § 53 odst. 1 stavebního 
zákona,

d)  informaci o čerpání dotací a grantů  
v roce 2016,

e)  zápis ze schůze SPOZ ze dne 13. 12. 2016,
f)  zápisy ze schůzí komise pro dopravu, do-

pravní obslužnost a bezpečnost ze dnů  
9. 11. 2016 a 9. 1. 2017,

27/4 Zastupitelstvo konstatuje:
a)  ověření ve smyslu s ustanovením § 54 

odst. 2 stavebního zákona, že návrh 
Změny č. 1 ÚP Jevíčko není v rozporu  
s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou krajem, 
s výsledkem řešení rozporů, se stanovis-
ky dotčených orgánů a stanoviskem kraj-
ského úřadu,

27/5 Zastupitelstvo  vydává:
a)  Změnu č. 1 ÚP Jevíčko formou opatření 

obecné povahy v souladu s ustanove-
ním § 54 odst. 2 stavebního zákona, za 
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona  
a v souladu s ustanovením § 171-173 zá-
kona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve 
znění pozdějších předpisů,

27/6 Zastupitelstvo ukládá:
a)  starostovi města zveřejnit oznámení  

o vydání Změny č. 1 ÚP Jevíčko vyvěše-
ním na úřední desce a rovněž i způsobem 
umožňujícím dálkový přístup v souladu  
s ustanovením § 173 správního řádu.

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

16/56 Rada pověřuje starostu svoláním jed-
nání s vedoucími funkcionáři spolků 
ČRS a MS Jevíčko, kde budou zcela 
jasně dohodnuté podmínky k vjezdu 
popř. parkování vozidel u biocentra, 
které následně tito funkcionáři spolků 
sdělí svým členům,

17/56 Rada schvaluje CN firmy AUTO-
SERVISPNEU, s. r. o., Petr Zikmund, 
Jevíčko k provedení opravy vozidla Š-
-Fabia rz 3E2 7972 za částku 19.800 Kč 
bez DPH (23.958 Kč vč. DPH),

18/56 Rada schvaluje provedení změny míst-
ní úpravy provozu na místní komu-
nikaci na Palackého nám. v Jevíčku  
z důvodu zajištění zásobování prodej-
ny Qanto, spočívající s přemístěním 
trvalého parkovacího stání vč. doprav-
ního značení pro vozidla přepravující 
osobu těžce postiženou nebo osobu 
pohybově těžce postiženou ze spodní 
části parkoviště na jeho horní část,

19/56 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o po-
skytnutí účelové dotace v dotačním 
řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na 
podporu pečovatelské služby Jevíčko  
s přiznáním dotace ve výši 400.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

20/56 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním výzvy spádovým obcím ve věci 
školských obvodů a zajištěním přípra-
vy příslušných smluv a OZV,

21/56 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. 
arch Tomáše Slavíka, Komenského 
nám. 17, Brandýs nad Orlicí na zpra-
cování a projednání územní studie 
budoucí průmyslové zóny „sever“ vč. 
hydrogeologického posouzení za část-
ku 60.000 Kč (není plátce DPH),

22/56 Rada schvaluje CN firmy Ing. Lukáš 
Roubal, Sádky 6, 796 01 Prostějov na 
zpracování „Projektové dokumentace 
– Provozní studie sběrného dvora“ za 
částku 25.000 Kč bez DPH (30.250 Kč 
vč. DPH),

23/56 Rada schvaluje finanční částku do výše 
14.000 Kč vč. DPH na nákup vybavení 
do nově pořizované CAS 30 pro JSDH 
Jevíčko, 

24/56 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
15.000 Kč vč. DPH na výměnu spojky  

a příslušenství vozidla Peugeot Boxer 
rz 3E2 7833 pro JSDH Jevíčko,

25/56 Rada schvaluje podání žádosti o po-
volení pokácení thuje na pozemku 
p. č. 526/6 – orná půda, dvou smrků  
a modřínu na pozemku p. č. 3095/11 – 
ostatní plocha a jabloně na pozemku 
p. č. 1751/1 – ostatní plocha, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a lípy na pozemku  
p. č. 1311/1 – ostatní plocha v k. ú. Zad-
ní Arnoštov,

26/56 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na stavební úpravy kanceláří pro půso-
bení strážníků Městské policie Jevíčko 
v přízemí budovy MěÚ Jevíčko,

27/56 Rada schvaluje pronájem nebytového 
prostoru ve II. NP v budově kina na ul. 
Kostelní 41 v Jevíčku žadateli dle zápi-
su od 1. 4. 2017 s měsíční výpovědní 
lhůtou za částku 500 Kč/měsíc žadateli 
dle zápisu za účelem zřízení modelář-
ské klubovny a dílny.

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

28/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaří-

kovou a ověřovatele zápisu Mgr. Zdeňka 
Kleina a Mgr. Janu Junkovovu,

 
28/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení: Mgr. Milo-

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 15. února 2017
slav Parolek, Mgr. Rudolf Beran, Ing. Ro-
man Müller,

b)  program zasedání,
c)  rozdělení částky 581.900 Kč na granty 

typu A a C v rámci grantového systému 
Města Jevíčka pro rok 2017 dle návrhu 

komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu,

d)  provedení víceprací na akci „Sociální zá-
zemí a WC pro lokalitu Panského dvora 
Jevíčko“, kterou realizuje firma MOLAT 
spol. s r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opa-
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komise stavební, spočívající v umístění 
stavební čáry RD ve vzdálenosti 6 m od 
jižní hranice pozemku a možnost stavby 
přístřešku na automobil až na jižní hrani-
ci pozemku,

r)  výjimku z regulativu pro výstavbu RD 
M. a P. K. z Jevíčka, spočívající ve stavbě 
garáže na západní hranici pozemku p. č. 
4238/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

s)  název nově vzniklé ulice ve městě Je-
víčku v lokalitě Panské pole s názvem 
„Římských legií“ dle výsledku provedené 
ankety a doporučení vedoucího Středis-
ka pro výzkum doby římské a stěhování 
národů, Archeologického ústavu AV ČR, 
Brno, Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D.,

29/3 Zastupitelstvo zmocňuje:
a)  místostarostu Mgr. Miroslava Šafáře  

k zastupování Města Jevíčko ve výboru 
Společenství vlastníků domu Nerudova 
č. p. 529 v Jevíčku se sídlem Nerudova 
529, 569 43 Jevíčko,

29/4 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu o činnosti JSDH města Jevíčka za 

rok 2016,
b)  zápis z jednání pracovní skupiny pro re 

generaci MPZ Jevíčko ze dne 1. 2. 2017  
s návrhem na realizaci akcí dle zápisu,

c)  výsledek zadávacího řízení, cenovou 
nabídku a SOD na akci „Obnova fasády 
bývalého augustiniánského kláštera č. p. 
51 na ul. Soudní – církevní část“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku podala firma 
KOLP, s. r. o., Dr. Jánského 1176/36, 571 01 
Moravská Třebová za nabídkovou cenu 
ve výši 106.355 Kč bez DPH (128.690 Kč 
vč. DPH), kdy investorem bude Římsko-
katolická farnost Jevíčko,

d)  informaci starosty o nutnosti dočerpání 
dotace MK v částce 394.000 Kč a návr-
zích možných akcí, o výběru akce bude 
rozhodnuto na ZM v dubnu 2017,

29/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa 
Berana a Martina Pávka, 

29/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Pavla Koneč-

ná, Bc. Jan Finsterle, Ing. Jaroslav Zezula, 
b)  program zasedání,
c)  střednědobý výhled rozpočtu Města Je-

víčko na roky 2018 a 2019,
d)  objednání doplňkového vybavení no-

vého vozidla TATRA CAS 30 zásahovým 
vybavením dle předloženého návrhu ve-
litele JSDH Jevíčko od THT Polička, s. r. o. 
a FEIN – nářadí s. r. o. v částce 213.432 Kč 
vč. DPH,

e)  dodatek č. 1 kupní smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou THT Polička, s. r. o., 
Starohradská 316, 572 01 Polička na akci 
„Cisternová automobilová stříkačka pro 
JSDH Jevíčko“, kdy předmětem dodatku 
je montáž a uložení osvětlovacího sto-
žáru TEKLITE včetně ovládacího panelu 
a elektrocentrály do nové velkokapacitní 
CAS v částce 17.300 Kč bez DPH (20.933 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

f)  výsledek zadávacího řízení na akci „Sta-
vební úpravy, plynofikace, plynoinstalace 
bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku podala firma In-
stalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 
431, 569 43 Jevíčko za nabídkovou cenu 
ve výši 360.258 Kč vč. DPH,

g)  cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem 
bytového hospodářství města Jevíčka  
a firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., 
Třebovská 431, 569 43 Jevíčko na akci 
„Stavební úpravy, plynofikace, plyno-
instalace bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu 360.258 Kč vč. DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka a pověřuje vedoucí Podniku bytového 
hospodářství města Jevíčka podpisem 
smlouvy,

h)  rozdělení příspěvků z rozpočtu města na 
opravu nemovitých kulturních památek  
v rámci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón v roce 2017 dle přílohy 
zápisu na akce „Obnova fasády (bosáže) 
průčelí domu č. p. 71 na ul. Třebovská, 
Jevíčko včetně otvorových prvků“, „Re-
staurování sochy sv. Anny Jevíčko“, „Ob-
nova fasády bývalého augustiniánského 

Usnesení z 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 13. března 2017
kláštera č. p. 51 na ul. Soudní – církevní 
část“,

i)  výsledek zadávacího řízení na akci „Ob-
nova fasády (bosáže) průčelí domu č. p. 
71 na ul. Třebovská, Jevíčko včetně otvo-
rových prvků“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma Ing. Jan Matoušek 
– Agrostav Jevíčko, Olomoucká 226, 569 
43 Jevíčko za nabídkovou cenu ve výši 
1.251.781 Kč bez DPH (1.514.655 Kč vč. 
DPH),

j)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – Ag-
rostav Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 
Jevíčko na akci „Obnova fasády (bosáže) 
průčelí domu č. p. 71 na ul. Třebovská, 
Jevíčko včetně otvorových prvků“ za 
nabídkovou cenu 1.251.781 Kč bez DPH 
(1.514.655 Kč vč. DPH) a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy,

k)  výsledek zadávacího řízení na akci „Re-
staurování sochy sv. Anny Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podal ak. 
sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 
00 Praha 3 za nabídkovou cenu ve výši 
65.000 Kč bez DPH (74.750 Kč vč. DPH),

l)   cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a ak. sochařem Martinem Pokor-
ným, Jeseniova 67, 130 00 Praha 3 na akci 
„Restaurování sochy sv. Anny Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu 65.000 Kč bez DPH 
(74.750 Kč vč. DPH) a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

m)  příspěvek Římskokatolické farnosti Jevíč-
ko v rámci programu Regenerace MPR  
a MPZ ve výši 57.000 Kč vč. DPH na zá-
kladě žádosti ze dne 7. 3. 2017 a povin-
ný podíl města z rozpočtu města ve výši 
12.000 Kč vč. DPH na akci „Obnova fasá-
dy bývalého augustiniánského kláštera č. 
p. 51 na ul. Soudní – církevní část“,

n)  jednotkovou kupní cenu ve východní 
části nové průmyslové zóny ve výši 100 
Kč/m2 bez DPH,

o)  členství Města Jevíčko ve výboru Spole-
čenství vlastníků domu Nerudova č. p. 
529 v Jevíčku se sídlem Nerudova 529, 
569 43 Jevíčko,

p)  stanovy Společenství vlastníků domu 
Nerudova č. p. 529, tak jak byly přijaty 
na shromáždění SVJ konaném dne 15. 2. 
2017,

q)  změnu regulativů pro výstavbu RD v lo-
kalitě Vrchlického II pro řadu pozemků 
„C“ dle návrhu žadatele a doporučení 

tovice ve výši 82.979 Kč bez DPH (100.405 
Kč vč. DPH),

e)  prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
5198/2 (313 m2) – orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí J. P., I. P. a L. P. z Adamo-
va za cenu 150 Kč/m2, celkem 46.950 Kč, 
koupi nově zaměřeného pozemku p. č. 
3188 (8 m2) – ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí od J. P., I. P. a L. P., z Adamo-
va za cenu 150 Kč/m2, celkem 1.200 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a J. P., I. P. a L. P. 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

f)  prodej pozemků p. č. 4241/36 (24 m2), 
p. č. 4241/37 (24 m2), oba orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. L. H. a Bc. 
R. H. z Brna za cenu 8.400 Kč/pozemek 
bez DPH, celkem 16.800 Kč bez DPH  

+ úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími 
a kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Ing. L. H. a Bc. R. H. na prodej pozem-
ků p. č. 4241/36 a p. č. 4241/37, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

g)   záměr odkoupit od Povodí Moravy, s. p. 
část pozemku p. č. 5355/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje radu města dalším 
jednáním s vlastníkem,

h)   použití výtěžku z městského plesu na 
spolufinancování vybudování pomní-
ku obětem 1. světové války s parkovými 
úpravami na ul. U Zámečku,

28/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  výsledek ankety k diferenciaci svozu ko-

munálního odpadu a informaci zástup-

ce společnosti SUEZ Využití zdrojů, a. s.  
k četnosti svozu komunálního odpadu,

b)  výsledek ankety k názvu nové ulice v lo-
kalitě Vrchlického,

c)  zprávu komise životního prostředí,
d) zápis z jednání komise pro výchovu  

a vzdělávání, mládeže a sportu ze dne  
9. 2. 2017,

e)  vyhodnocení koncepce Pečovatelské 
služby Jevíčko za rok 2016,

f)  zápis ze schůze bytové a sociální komise 
konané dne 18. 1. 2017,

g)  kontrolu plnění drobných úkolů z jednání 
zastupitelstva.

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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e)  informaci starosty o podnikatelském zá-
měru s bývalým novinovým stánkem na 
Palackého náměstí a o vyjádření K. M.  
z Jevíčka k umístění stánku před jeho 
domem,

f)  informaci starosty o provedených kame-
rových zkouškách kanalizačního potrubí 
na ul. Třebovská, na jehož základě bylo 
zjištěno, že kanalizační potrubí v majet-
ku města je sice popraskané, ale nejde  
o havarijní stav, byť vykazuje drobné ne-
dostatky. V daném případě mohou být 
popraskané dešťové přípojky vlastníků 
nemovitostí, kteří by si je měli nechat 
samostatně prověřit, s doporučením 
písemně informovat SÚS Pardubické-
ho kraje o praskání budov na této ulici 
vzhledem k zvýšené průjezdnosti vozi-
del,

g)  informaci starosty o provedené kontro-
le těsnosti plynovodní přípojky před RD  
č. p. 69 na ul. Třebovská, která je dle pro-
tokolu od firmy GridServices, člen skupi-
ny Innogy, ze dne 9. 3. 2017 bez závad,

h)  informaci starosty o stanovisku MV ČR 
k problematice poskytování audiozázna-
mu z veřejného zasedání zastupitelstva 
města,

i)  zápisy ze schůzí komise stavební ze dne 
7. 12. 2016 a 8. 3. 2017, komise bytové  
a sociální ze dne 13. 2. 2017 a komise ŽP 
ze dne 27. 2. 2017,

j)  informaci místostarosty o jednání s ob-
chodním zástupcem společnosti SUEZ 
Využití zdrojů, a. s. ve věci optimalizace 
nákladů na odpadové hospodářství a 
diferenciace svozu, které proběhlo dne  
1. 3. 2017, 

k)  informaci starosty o termínu pracovního 
jednání ZM k návrhu grantového systé-
mu na rok 2018, které se bude konat ve 
středu 29. 3. 2017 v 16:00 h v zasedací 
místnosti MěÚ. 

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

MUDr. Melková 
13. -17. 4. 2017 dovolená

 MUDr. Křížová 
neordinuje  14. 4. 2017- druhý pátek, 

dovolená květen od  
11. 5. - 23. 5. 2017

MUDr. Jagoš
10. 4. - 14. 4. dovolená

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

MUDr. Šedrlová
 neordinujeme 1. pátek, t.j. 7. 4.  ško-

lení 24. - 28. 4., zastupuje MUDr. Křížová 

MUDr. Trčková
Vážení pacienti, v měsíci dubnu mě 
zastupují MUDr. Křížová a MUDr. 

Šedrlová a nepravidelně MUDr. Ficker  
v naší ambulanci.

Prosím vždy se domluvte s přítomnými 
sestrami v ordinaci nebo telefonicky  

461 326 272. Správně vás nasměrují nebo 
pomohou vyřešit váš požadavek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Co je nového v MŠ Jevíčko?
Rok 2017 jsme  začali zimními sporty v areálu mateřské školy.
V lednu náš pan školník Pavel Stejskal postavil dětem bezpečnou bo-
bovou dráhu a upravil kopečky i pro nejmenší děti, což byl výborný 
nápad a přinesl dětem hodně radosti. Jako správní pracovití Kosáci 
jsme vytvořili z pařezu paní Zimu a pomáhali při stavbě iglú, které nám 
poskytlo úkryt při hrách na sněhu. Únor jsme ve všech třídách zakon-
čili tradičním masopustem. Děti  se proměnily v pestrobarevné maška-
ry, které jsme vylepšili barvičkami na obličej a tím začal masopustní 
rej. V doprovodu rytmických nástrojů se tančící průvod masek před-
vedl všem přítomným a nezapomněl, také na paní kuchařky.  Všechny 
paní učitelky měly připravený program pro svoji třídu. Zábavné hry  
a pořízení nádherných fotek bylo součástí tohoto programu. Soutěž 
ve zpěvu byla zakončena pohádkou na interaktivní tabuli, která je na-
instalovaná ve  třídě Kosáčků  již třetím rokem a je využívaná nejen ke 
hrám, ale samozřejmě také  k výuce.  A co připravujeme příště?                                                                                         
21. 3. od 15.00 hod. proběhne jarní dílna a poté vynášení Morany.                                                                                                                       
Najdete nás na http://www.msjevicko.cz/fotogalerie

Za MŠ Jevíčko paní učitelka Libuše Pazdírková

 Informace o povinném předškolním vzdělávání 
určené pro zákonné zástupce dětí 

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 
2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: 
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR 

déle než 90 dnů, 
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají  

v ČR déle než 90 dnů, 
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po 

dobu delší než 90 dnů, 
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zá-
stupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu 
zápisu.  Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškol-
ní vzdělávání je považováno za přestupek. 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým men-
tálním postižením.
Více informací naleznete: http://www.msmt.cz/file/40102/

ředitelka MŠ Dita Mlčochová

Srdečné blahopřání
Již mnoho let dochází každý týden do MŠ pan učitel Plech, aby vyučoval děti hru na zobcovou flétnu. Mnohé z nich poté pokračují ve výuce 
na ZUŠ a nezapomenou na základ, kterého se jim dostalo právě ve školce u pana učitele Plecha, a za to mu patří náš velký dík.
A protože pan Plech v měsíci březnu oslavil významné životní jubileum, chtěli bychom mu popřát za všechny děti i zaměstnance MŠ hlavně 
hodně zdraví a životního elánu a těšíme se, že se s ním budeme i nadále v naší školce potkávat.

Masopust u Kosáčků Masopust u Kapříků  Masopust u Koťátek  Masopust u Sluníček

Změna svozu 
komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu 
místo Velikonočního pondělí 

dne 17. 4. 2017 bude proveden 
v sobotu 15. 4. 2017.

 

Svozové nádoby nejlépe nachystat  
k vývozu již v pátek večer.

Informace platí pro město Jevíčko  
a OLÚ Jevíčko. 

Radek Mazal,  
SUEZ Využití zdrojů a. s.
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GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Klára Mrvová vítězkou výtvarné soutěže 
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

„Pájo! Pojedeme do Pardubic!“ Právě 
touhle větou mě zaskočila moje spolužač-
ka Klára Mrvová a začaly jsme se těšit na 
další týden, tedy na 22. 2. 2017, kdy jsme 
společně s paní profesorkou Janečkovou 

vyrazily vstříc velkoměstu na vyhlášení výsledků výtvarné soutěže  
Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje. Ve čtyřech věkových 
kategoriích bylo vždy vybráno odbornou porotou sedm prací, které 
byly oceněny drobnějšími dárky, a tři na „bedně“ o něco hodnotněj-
šími cenami. Klára se umístila v kategorii 11 – 15 let na prvním místě. 
Ke konci vyhlášení na nás čekalo ještě jedno milé překvapení. Bylo 
nám oznámeno, že se hejtman Pardubického kraje Martin Netolický 
rozhodl udělit zvláštní ocenění za krásný výkres právě Kláře. Na úplný 
závěr na nás čekalo připravené pohoštění. Plny zážitků a obtěžkány 
cenami jsme se vrátily domů. Tímto Kláře gratuluji a přeji mnoho dal-
ších úspěchů.

Pavla Komoňová, 1. B

Lyžařský kurz v Čenkovicích
Od 12. do 17. března proběhl v Čenkovicích lyžařský kurz 
žáků sedmých tříd, kteří byli doplněni i zájemce z osmiček. 
Přes teploty nad nulou lyžaři netrpěli nedostatkem sněhu  
a kromě středečního dopoledne nám počasí opravdu přá-
lo. Jako tradičně jeli všichni sedmáci dohromady pod ve-
dením pana ředitele Parolka, pana učitele Bombery a jejich 
kolegů. Poděkování patří paní učitelce Ševčíkové, která 
měla na starost marody, za její obětavost. Lyžování je krás-
ný sport, ale sníh dokáže bohužel být někdy zrádný. Pochvala patří také všem novým lyžařům, vždyť 
sjet „Bukovku“ je opravdu velký sportovní výkon. ZŠ Jevíčko

Úspěchy gymnázia v soutěžích v cizích jazycích
Dne 1. března 2017 se v Pardubicích uskutečnilo krajské kolo Soutěže v německém jazyce kategorie III A. Naším 
želízkem v ohni byla vítězka okresního kola ze Svitav, studentka třetího ročníku, Nhi Hoang Hai. Ve velké konkurenci 
z celého Pardubického kraje obsadila krásné druhé místo. 
Druhý den se konalo v Hlinsku krajské kolo Soutěže v ruském jazyce. V kategorii SŠ I reprezentovala naši školu Aneta 
Kolísková ze třídy 2. A. Podařilo se jí obsadit pěkné třetí místo s pouhým půlbodovým rozdílem za místem druhým. 
Obě dívky prokázaly, že gymnázium navazuje na tradici úspěchů v oblasti cizích jazyků.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a především srdečně gratulujeme.

Mgr. Dita Šponerová a Mgr. Jana Janečková

Klára Mrvová, studentka prvního 
ročníku gymnázia, nejenže ve své 
kategorii výtvarné soutěže Zdravá 
a nemocná příroda Pardubického 
kraje zvítězila, ale její práce, pojetí 
lokomotivy, resp. vývoj od parního 
stroje až po současné moderní vozy, oslovila i hejtmana Pardubické-
ho kraje Martina Netolického, který se rozhodl udělit Kláře zvláštní 
cenu hejtmana. „Jako železničního nadšence mne obrázek oslovil 
hned na první pohled, a to především dokonalým stínováním i těch 
nejjemnějších prvků, ale také propojením parní lokomotivy s moder-
ní soupravou. Klára má určitě velký talent a skvělé nápady, a proto 
jsem se rozhodl zvláštní cenu udělit. Jsem přesvědčený, že si ji roz-
hodně zaslouží,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Kláře blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Janečková

Co se děje v Káčku?
Recitační kluby
V měsíci lednu a únoru proběhlo ve čtenářském klubu 
Káčko při Základní ško-
le Jevíčko několik reci-

tačních odpoledních klubů. Během 
nich jsme pročítali texty, recitovali, 
pomáhali si při chápání toho či ono-
ho díla. Tentokrát jsme si vybrali knihu 
Květy Legátové Mušle a jiné odposle-
chy, také nás zaujaly texty Bruna Fe-
rrera, tradičně pak eseje Karla Čapka 
či bajky I. A. Krylova. Někteří recitátoři se poté zúčastnili obvodního 
kola recitační soutěže.  Magda Vymětalová, Anna Vymětalová, Eliška 
Mauerová, Anna Ševčíková a Natálie Finsterlová postoupily do kola 
okresního. 

Společenský klub s Terezou
V měsíci březnu také proběhl klub 
Tereza (nazvaný podle stejnojmen-
né knihy Ladislava Špačka). Klub byl 
určený pro smíšené páry z osmých 
a devátých tříd. Během čtvrteční-
ho odpoledne se páry či skupinky 
chlapců a dívek seznamovaly s pra-
vidly společenského chování. Ně-
která pravidla žáci dramatizovali, ve scénkách secvičovali také příklady 
nesprávného chování např. při představování, podávání ruky, … Vy-
zkoušeli si na vlastní kůži, jak zrádné může být seznamování prostřed-
nictvím sociálních sítí, kdy netušíme, kdo na druhé straně konverzace 
ve skutečnosti může být. V rámci klubu si všichni prakticky vyzkou-
šeli, jak se obléct a jak se chovat na koncertě vážné hudby, jelikož 
si poslechli minikoncert příčných fléten na Základní umělecké škole 
v Jevíčku. Mgr. Jiřina Finsterlová
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 Město Jevíčko Vás srdečně zve na

KONCERT 
Dechové hudby Kunštát
„Zazní skladby klasické dechovky 

i populární melodie“
neděle 23. dubna 2017 v 15:00 hod. kino Astra

--- vstupné 50,-Kč ---

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     duben  2017

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

středy Z A V Ř E N Ostředy Z A V Ř E N Ostředy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

25.4. – 28.4.  bazar viz samostatný plakát

V termínu od 31.7 – 4.8.2017 příměstský tábor pro děti předškolního
věku a prvního st. ZŠ (kontakt J. Junková, repak2005@volny.cz,

727 911 474)

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
Středa 5.4 cvičení
středa 12.4 Velikonoční zvyky a recepty

středa 19.4. Trénujeme paměť

středa 26.4 Čarodějnický slet

pořádá

v prostorách Synagogy v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, 

OBUVI,SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB 
POTŘEB25.4.2017  13 – 18 hod. příjem věcí a prodej 

26.4.2017   10 – 18 hod. prodej

27.4.2017   10 – 12 hod. prodej 

 28.4.2017  16 – 18 hod. výdej neprodaných věcí a utržených peněz

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro jarní a letní sezónu 

do velikosti 170, těhotenské oblečení, dále kola, odrážedla, cyklosedačky 

apod., po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky. Zájemci o prodej 

pište nebo volejte na níže uvedený  kontakt.

Manipulační poplatek je 8 % z utržené částky.

Kontakt: . Jana Junková  email: repak2005@volny.cz, tel. 727 911 474

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

Těšíme se na Vás!

Sběr starého papíru 
Kdo:  Základní škola Jevíčko a Mateřská škola Jevíčko, 
 ve spolupráci s Městem Jevíčko 
Papír není nutno třídit (je to vhodné, avšak nikoliv bezpodmínečně 
nutné). 
Je NUTNÉ z něj vytvořit balíčky, které budou držet pevný tvar - 
např. umístěním volně loženého papíru do pevné papírové krabi-
ce, svázáním do balíčků. Pokud budete vytvořené balíčky s papí-
rem svazovat, použijte dostatečně PEVNÝ provázek (není vhodné 
jej balit do lepicí fólie např. izolepou). 
Abychom dokázali zajistit výkup za nejvyšší možnou cenu, je NUT-

NO být důslední v třídění - papír nesmí obsahovat příměsi (zku-
šenosti z minulosti - v některých odevzdaných balících, krabicích  
a pytlích jsou zbytky plastových obalů, u knížek nejsou odstraněny 
desky, reklamní letáky a časopisy jsou v plastových obalech, ve kte-
rých jsou doručovány do schránek apod.). 
Tyto nedostatky nám dělají výrazné problémy při zajišťování  
výkupu papíru. Děkujeme za pochopení a podporu. 

Základní škola Jevíčko, František Skácel

Kdy:      19. dubna 2017 od 7:00 do 16:00 hodin 
 20. dubna 2017 od 7:00 do 16:00 hodin 
Kde:  Sběrný dvůr města Jevíčka 
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Soutěž o nejzajímavější fotografii  
z průběhu závodů, kterou soutěžící nasdílí  

na facebooku GP Matoušek

věková kategorie:  od 13 let
termín ukončení:  10. 5. 2017
vyhodnocení:  12. 5. 2017
Výsledky budou zveřejněny na internetu a ve zpravodajích.

SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ V RÁMCI 
KONÁNÍ GP MATOUŠEK-ZMN 2017

Soutěž v malování  
na chodník
Soutěž bude probíhat v pátek 5.5.2017 
od 16.00 hodin do 18.00 hodin na Palackého náměstí 
v Jevíčku.  Věková kategorie: Předškolní a školní děti

Tvůrčí dílna
Tvůrčí dílna bude k dispozici v sobotu 6.5.2017 
od 14.00 hodin do 18.00 hodin v prostorách sýpky 
v areálu Panského dvora.
Děti zde mohou tvořit  např. z keramiky 
nebo malovat na sklo.
věková kategorie:  I. děti do 13 let
              II. mládež 14 až 20 let

TJ Cykloklub Jevíčko va spolupráci se ZŠ Jevíčko a reklamní agenturou  
RUSTIKA vyhlašují v rámci konání 41. ročníku cyklistických závodů  
GP MATOUŠEK-ZMN 2017 následující soutěže:

GP Matoušek všechny soutěže budou  

odměněny diplomem a cenami
www.gpmatousek.cz

41. ročník ZMN se uskuteční ve dnech 5. - 7. května v Jevíčku a okolí. Pořa-
datelé z TJ Cykloklubu Jevíčko připravují doprovodné akce v Panském dvoře. 
Hudební odpoledne, cyklistickou vyjížďku s Czech Blades k trase čvrté etapy 
do Úsobrna, závod dětí ze základních škol, vystoupení dětí z MŠ, mažoretky. 
V budově sýpky bude probíhat výtvarné odpoledne k Závodu míru nejmlad-
ších v Jevíčku. Videoprojekce z historie ZMN.

Dojde k omezení silničního provozu a uzavírek:
6. května od 9,00 do 11,00 hod bude uzavřena silnice Jevíčko - Velké Opa-
tovice a Jevíčko - Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru od ná-
městí Brněnskou ulicí. Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic přes 
Jaroměřice oběma směry.
6. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, 
A. K. Vitáka, veden dojezd do cíle 4. etapy na ulici K. H. Borovského. V této 
době budou ulice pro ostatní provoz uzavřeny.
7. května od 9,00 do 12,30 hod. bude pro veškerý provoz uzavřena silnice 
Jevíčko – Smolná - Bělá - Březina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma 
směry.
Ve dnech: 7. května od 14,00 do 24,00 hod. a 8. května od 11,30 do 16,00 
hod. bude ulice K.H. Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy 
etap a kulturní program.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, je potřebuje-
me zajistit pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci, starší 16ti 
let, hlaste se v informačním centru od 27. 4. 2017. Odměna 50 Kč za 
hodinu. Děkujeme za Vaši pomoc. TJ Cykloklub Jevíčko

MEZINÁRODNÍ ETAPOVÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

41
. r

oč
ní

k JEVÍČKO  5. - 7. 5. 2017

TJ Cykloklub Jevíčko, Město Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

GP MATOUŠEK
 ZÁVOD MÍRu NEjMLADšÍCh               

 
 

ŠACHOVÝ KLUB JEVÍČKO  
POŘÁDÁ  

šachový turnaj 
mládeže 

 

ROK NAROZENÍ 2001 A MLADŠÍ 
 
 

Datum konání: sobota 22.04.2017 
Místo: Hotel Morava 
Prezentace: 8:30 
Zahájení turnaje: 9:00 
Hrací systém: švýcarský 2 x 25 min.  
Počet kol: 7 kol  
Ceny: věcné ceny pro všechny účastníky 
Turnaj bude rozdělen na dvě věkové kategorie: 
- ročník 2001 až 2005, 2006 a mladší  
- při menším počtu účastníků bude jen jedna kategorie 
Předběžné přihlášky posílejte na jednu z níže uvedených 
adres 
Šachové soupravy na dva hráče s sebou a každý lichý 
hráč. 
Startovné: 30,- Kč 
 
Informace na kontaktech:  
Jaroslav Hrbata 602 937 308 jaroslav.hrbata@opatovice.net 
Jiří Bulička 776 250 394 jiribulicka@seznam.cz 

 
SRDEČNĚ ZVE ŠK JEVÍČKO 

Zápis do Mateřské školy Jevíčko
spojený se dnem otevřených dveří

Kdy:  2.5.2017
Kde:  MŠ Jevíčko
V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Country tance
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
  Angličtina (dle zájmu rodičů)

Těšíme se na Vás!
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Velikonoce na zámečku
V pondělí 10. dubna od 9.00 hodin vás srdečně 

zveme na ukázky velikonočních zvyků a charita-
tivními stánky s dekoracemi 
vítajícími jaro. 
Tradiční akce, která vám 
umožní nakoupit velikonoční 
dekorace a nákupem pod-
pořit chráněné dílny v našem 
okolí. V prostorách knihovny 
bude sklářská dílnička Alice 
Dostálové a keramická díl-
nička keramiky u Kocoura. 
Nakoupit si můžete veliko-

noční dekorace u charitativních organizací a tradiční výrobky malých 
řemeslníků.

Fotografická výstava Charity Prostějov
Knihovna Jevíčko od 11. dubna 2017 do 25. dub-
na 2017. Výstava Bude otevřena v provozní době 
knihovny. Práci charitativních organizací známe ze 
svého okolí. Dovolte abychom vás představili Cha-
ritu Prostějov, který k 25. letům svého založení se-
stavila putovní fotografickou výstavu, která mapuje 
okamžiky setkávání, pomoci, vděčnosti i pokory. 
Nenechte si ujít cyklus fotografií, které odráží život 
a pomoc, které se dostává těm co potřebují. 

Nechte na hlavě, aneb co se nosilo v minulosti
Ve čtvrtek 27. dubna  
v 17.00 hodin přednáška 
PhDr. Ludmily Růženecké 
o kloboučcích, klobou-
cích a pokrývkách hlavy, 
které nás doprovázely 
po staletí. Budeme rádi, 
když se přidáte a přijdete 
v kloboučku i vy.
Už jste viděli kloboukové 
kreace na královských 
dostizích v Ascotu? Jejich 
tradice je stará třista let a stále láká i dámskou část populace svou 
příležitostí vyjít si v extravagantních pokrývkách hlavy.                               
Máte představu jaké čepečky, čepce či klobouky nosily královna 
Alžběta I., Marie Stuartovna, Marie Terezie či rakouská císařovna 
Sisi? Dozvíte se o tom, co to byly závoje zvané  krusselery a jaké ba-
rety se nosily v období renesance, jaká je historie cylindrů, klobouků 
pro matadory a westernových  stetsonů.
Rovněž významné prvorepublikové herečky Adina Mandlová, Lída 
Bárová a další nezůstaly pozadu se svými originálními pokrývkami 
hlavy.                                                                                                                          
Ostatně také k významným módním doplňkům detektiva Hercula  
Poirota patří jeho slavný klobouk homburk v barvě černé nebo bílé 
kávy.
Víte, že slavná módní návrhářka Coco Chanel začínala s kloboukový-
mi modely a že tradice nošení pánských klobouků, jako neodmysli-
telné součásti mužské garderoby ve 20. století zcela vymizela poté, 
co americký prezident John Fitzgerald Kennedy přišel na svou inau-
guraci v roce 1961 prostovlasý?
I my se určitě občas rádi pokocháme kloboukovou módou součas-
né aristokracie či světa filmových hvězd a modelek. Některé z jejich 
současných pokrývek hlavy pocházejí z naší tradiční firmy Tonak!  
A to vše se dozvíte od PhDr. Ludmily Růženecké.
Těšíme se na Vás

Městská knihovna v Jevíčku pro Vás připravila
 

Na první pohled - Listování
25. dubna v 17.00 hodin - sál zá-
mečku Jako každý večer sleduje 
Arthur Dreyfuss svůj oblíbený seriál, 
když vtom někdo zaklepe na dveře. 
Jde otevřít, na sobě trenky se Šmouly. 
Nevěří vlastním očím, před ním stojí 
Scarlett Johanssonová, hollywood-
ská star, která byla v různých anke-
tách několikrát zvolena nejkrásnější 
ženou světa. 
On je dvacetiletý automechanik, žijící osaměle v malém vesnickém 
domku v Pikardii, poblíž výpadovky na město. Ona je šestadvace-
tiletá slavná herečka, která se ocitla v nesnázích. Zdá se, že je dělí 
celý vesmír, ráno se však koná zázrak, Scarlett je stále u něj doma!
Všechny dívky by se chtěly podobat nějaké krásné herečce, a přitom 
netuší, jak vnější vzhled dokáže ničit život. Být redukována na pouhý 
objekt touhy totiž může být velmi frustrující.
Grégoire Delacourt ve svém novém románu vypráví o křehkosti ro-
dící se lásky a o tom, jakou moc mají slova: ta, která uzdravují, i ta, 
která ubližují. Pod zdáním přeslazeného románu z červené knihovny 
se skrývá příběh o povrchnosti vnímání zevnějšku, o diktatuře krásy, 
o osamění a hledání lásky. Vstupné 50,- Kč

Pozvánka na květen:
Floria Kroměříž
Pátek 5. května 2017 v 8.30 od 
budovy Gymnázia v Jevíčku vyráží-
me na další ročník velmi populární 
výstavy Floria Kroměříž 2017. Pokud 
máte zájem přihlaste se v Městské 
knihovně - počet míst je omezen. 
Cena za autobusovou dopravu je 150,- Kč.  
Hromadné vstupné na výstaviště je 70,- Kč. Předpokládaný návrat 
v 17.00 hodin. Prosím neváhejte s přihlášením, seznam účastníků se 
rychle plní :-)

Postel hospoda kostel 
talk show Zbigniewa Czendlika
čtvrtek 18. května v 17.00 hodin Kino Jevíčko. Setkání se Zbig-
niewem Czendlikem, pohodovým, zábavným knězem z Lanškrouna, 
který se představuje v pořadu Postel hos-
poda kostel. Pořad se jmenuje podle velmi 
úspěšné knihy, která láme čtenářské rekor-
dy. POSTEL HOSPODA KOSTEL je vyprávě-
ní příběhů ze života osobního, kněžského  
i jiného…podané humorem jemu vlastním.  
V průběhu 90 minut se tak dotýká mimo jiné 
problematiky současného světa, o níž si rád 
podiskutuje také s diváky. Součástí pořadu 
je autogramiáda knihy Zbigniewa Czendlika 
a Markéty Zahradníkové se stejno-jmenným 
názvem Postel hospoda kostel, která vyšla  
v říjnu 2016. Knihu bude možné zakoupit na místě. 

Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi, je římskokatolický kněz 
polské národnosti působící v České republice a děkan lanškrounský 
od roku 1992. Je mediálně známý zejména díky přátelským vztahům 
s řadou osobností z oblasti kultury, šoubyznysu a sportu. Působí 
rovněž jako moderátor, např. v pořadu České televize Uchem jeh-
ly (2011) nebo Českého rozhlasu Jak to vidí… (2015). Rád sportuje, 
dříve hrával fotbal, nyní se věnuje golfu, občas si zahraje tenis nebo 
lyžuje.
Vstupné 100,- Kč. 
Předplatné od 24. dubna v Městské knihovně v Jevíčku
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KTR CR, spol. s r. o., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko

____________________________

Dceřiná společnost předního světového výrobce spojek, brzd

a chladičů hledá na poloviční pracovní úvazek do trvalého

pracovního poměru dělníka do skladu.

Požadujeme:

- dosažené vzdělání – minimálně výuční list

- svědomitost a spolehlivost

- dobrý zdravotní stav

- manuální zručnost

Nabízíme:

- dobré platové podmínky

- roční bonus

- 5 týdnů dovolené

- zázemí silné zahraniční firmy

- pracoviště v Jevíčku

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na adresu

KTR CR, spol. s r. o., Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko

nebo na e-mailovou adresu k.stopka@ktr.com do 21. 4. 2017.

ČRS ,z.s., MO JEVÍČKO POŘÁDÁ 

TRADIČNÍ DĚTSKÉ   
RYBÁŘSKÉ 
ZÁVODY
v sobotu 29. 4. 2017
RYBNÍK U KOSTELÍČKA  
SV. BARTOLOMĚJE

LETNÍ TÁBOR
BOBROVECKÁ DOLINA
ZÁPADNÍ TATRY ROHÁČE-SLOVENSKO

4. - 21. 7. 2017, CENA 3.600,- Kč
PŘIHLÁŠKY:

HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA
Roman Müller, Barvířská 113, 569 43 Jevíčko

mobil: 605 907 447
e-mail: roman.mull@seznam.cz

Informace o táborech na: www.bobrdol.cz

Jevíčko kino Astra1.4.2017 

od 18 h.



www.jevicko.cz

                             Duben 2017    / 13Měsíčník města Jevíčka

Služby Města Velké Opatovice, s.r.o., Město Velké Opatovice 
a Reklamní agentura RUSTIKA vyhlašují soutěž

Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2017
Veřejné finále se koná 27. 8. 2017 ve Vel. Opatovicích

Soutěž se koná v rámci 10. výročí Jiřinkových slavností 
ve Velkých Opatovicích ve dvou kategoriích: dívky 5 - 8 a 9 - 13 let

Partner akce:

Více informací a přihlášky: TIC Velké Opatovice, tel: 607 657 690, RUSTIKA, tel: 775 760 080

P ř e d b ě ž n á

PřIHLáŠKA  
Jméno dítěte: .................................................................................................. dat.nar ................................. Kategorie ..................

bydliště: ............................................................................................................................................................................................

Zájmy a záliby ...................................................................................................................................................................................

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

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

Kontakt na rodiče (zák. zást.)   tel.: .........................................................................................................

    
e-mail: ................................................................................................................

Odesláním přihlášky bere zákonný zástupce na vědomí a vyjadřuje souhlas s pořizováním a používáním snímků, obrazových a zvukových  
záznamů a podobizny Soutěžící, které budou pořizovány v průběhu soutěže; dále podpisem přihlášky výslovně souhlasí dle ustanove-
ní § 12 odst. (1) Občanského zákoníku s užíváním a šířením pořízených obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů a podo-
bizny Soutěžící Vyhlašovatelem a Organizátorem a jeho Partnery, tento souhlas není omezen dobou ani teritoriálně. Zároveň se udělu-
je souhlas Vyhlašovateli a Organizátoru soutěže s převodem těchto práv na třetí osobu. Zákonní zástupci s přihlášením dítěte do soutěže 
vyjadřují souhlas s propozicemi soutěže a se zpracováním poskytnutých osobních údajů   dle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, a to pro účel soutěže MISS JIřInKA a to na dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce dále vyjadřuje souhlas s uvedením jmé-
na, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů dítěte, v rámci divácké ankety a zveřejnění výsledků soutěže a jejího výherce. 

Jméno zák. zástupce čitelně ............................................................. Podpis  zák. zástupce: ....................................................

datum: ........................................................

Přihlášku zašlete poštou na adresu: RUSTIKA, Svitavská 166, 569 43 Jevíčko a viditelně označte 
„MISS JIŘINKA 2017“ nebo na e-mail: anicka@rustika.cz, včetně digit. fotografie.

Podmínky soutěže najdete na kc.velkeopatovice.cz

MISS JIŘINKA 2017
I. kategorie dívky 5 - 8 let (rok nar. 2009 - 2012 včetně)
II. kategorie dívky 9 - 13 let (rok nar. 2004 - 2008 včetně)

Přehled akcí Jevíčko DUBEN 2017
01. 04. 18:00 Expediční kamera, Sál kina Astra 
03. 04. 19:00 Cimrman v říši hudby, Hotel Morava
4. – 28. 4.  Výstava Půlstoletí s Cimrmanem, 
     Hotel Morava
07. 04. 18:00 Okolo Jevíčka, Synagoga
08. 04. 17:00 Okolo Jevíčka, Synagoga
10. 04. 09:00 Velikonoce na Zámečku, Sál Zámečku
10. 04. 16:00 Zasedání Zastupitelstva, Zasedací       
     místnost Městského úřadu
11. 04. 08:00 Fotografická výstava Charity Prostějov,   
     Městská knihovna
22. 04. 09:00 Šachový turnaj mládeže, Hotel Morava
23. 04. 15:00 Koncert Dechové hudby Kunštát, 
     kino Astra
25. 04. 17:00 Na první pohled- Listování, Sál Zámečku
27. 04. 17:00 Nechte na hlavě, Sál Zámečku
29. 04. 08:00 Dětské rybářské závody, 
      Rybník u kostel. sv. Bartoloměje
30. 04. 14:00 Hasičské vítání jara, Pivovarský park

"
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Obec Biskupice
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli 5. března 2017 jsme do naší obce přivítali nejmladší občánky - Marii Annu Hrbatovou, Mikuláška Slouku, Barborku Přichystalovou, Vikto-
rii Brzoňovou a Jakuba Lajšnera. Přejeme všem děťátkům a rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojený láskou naplněný život. Rád bych také touto 
cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravách vítání občánků, paní Zechové za upečení koláčů, paní Václavkové a dětem z MŠ Biskupice, 
Filipovi Kaderkovi za hudební doprovod a zástupcům SPOZ a OÚ. Filip Procházka, SPOZ Biskupice

OZNÁMENÍ OBCE
V dubnu 2017 po velikonočních 
svátcích by měly být zahájeny 
opravy místních komunikací v obci, 
a to:

Střed obce od čp. 3 (Sekerkovi) 
po čp. 2 (Ondráčkovi) a po čp. 99 
(Bauerovi)
V potůčkách od čp. 128 (Sedláčko-
vi) po čp. 150 (Nečasovi)
Předpokládaný termín dokončení 
do 31. 7. 2017.
Žádáme občany o zvýšenou opatr-
nost v průběhu stavby a respekto-
vání případných uzavírek.

  Dalibor Šebek, starosta obce

POZOR!!! 
12. Slet čarodějů  

a čarodějnic 
V neděli 30. dubna 2017 opět 
zveme po roce všechny čarodějnice 

a čaroděje na 12.-tý ročník čarodějnického setkání. Letos 
bude změna  a slétneme se všichni u vatry v 18.30 hod, 
která bude postavená u kulturního domu (technické zázemí 
obce). Místní již znají  a pro přespolní účastníky - jedná se 
o prostory na konci vesnice Biskupice směrem na Jevíčko. 
Určitě nezapomeňte doma létající košťátka  a lampiony. 
Připravena bude vydatná krmě z udírny a plno kouzelných 
lektvarů.

Těšíme se ná Vás, tak určitě 
přilétněte, dojeďte, anebo  
i přijděte pěšky.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Zápis dětí do mateřské školy 
na školní rok 2017/2018 proběhne

ve středu 3. května od 16.00 do 17.30 hodin.
K zápisu je nutné donést vyplněnou a lékařsky potvrzenou 

Žádost o přijetí do mateřské školy. 
Tuto žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole.

Pobyt v mateřské škole je zdarma
Provozní doba 6. 00 - 16. 00

 Péče o dvouleté děti zajištěna po celý den také chůvou.

ms.biskupice@seznam.cz, tel. 776 583 015
Děti mladší dvou let budeme také přijímat  

od 28. srpna 2017 do 30. září 2017
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„Masopust 2017“ - ohlédnutí
V sobotu 25. února 2017 v pravé poledne se uprostřed návsi shromáždilo téměř 70 barevných masek všeho druhu. Bylo možné spatřit medvěda 
s myslivcem, konšely, partu pankáčů, havajské tanečnice, vězně, dvě nakousnuté pizzy, mima, hrací kostku se žlutou, zelenou, červenou a mod-
rou figurkou, římského císaře Nera, dva závodící veslaře i s loďkou, princezny, víly, různá zvířátka, Relax, černošky, lékařku se sestřičkou, vojáky, 
klauny a spoustu dalších krásných, propracovaných masek.
První cesta vedla k panu starostovi, který nám (maskám) udělil povolení absolvovat „veselou a rozpustilou“ pochůzku po Biskupicích, Flintoru  
a Zálesí. S povolením v kapse jsme tedy vyrazili. U každého stavení jsme se zastavili, zazpívali a zatančili. K tanci nám, tak jako loni, hrála na har-
moniku paní Zdenka Konečná z Velkých Opatovic, na buben Ladík Šumbera a na vozembouch Jirka Živný.
Ve večerních hodinách velmi prořídlý průvod masek dorazil do „kulturáku“ (technické zázemí obce). Následovala scénka „Pochovávání basy“ - což 
znamená, že se symbolicky ukládá basa (zástupkyně všech hudebních nástrojů) na půdu. Čili je dočasný konec veselení se a pořádání zábav až do 

Velikonoc. Poté následovalo velké losování o spoustu hezkých cen. První cenu - masopustní dort - vyhrála 
letos paní Marta Nováková. Po tombole se už jen tančilo a zpívalo až do rána. 
Velkou pochvalu si zaslouží Alička Navrátilová (3,5 roku), která se zúčastnila celého masopustního průvo-
du po Biskupicích, Flintoru a Zálesí. Dokonce při příchodu do kulturáku ještě zvládla bez známek únavy 
tančit. 
Děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli do tomboly a také všem, co se podíleli na přípravě této 
akce. Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci dubnu:

  Pavel Spíchal
 Božena Mrlinová
 Soňa Šteflová
 Pavel Tylšar
 Marie Lišková
 Libuše Seidlová
 Zdeněk  Švancara
 Stanislav Kirchner

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Masopust v Chornicích
Každoroční oblíbenou zábavou je pro děti z 1. stupně chornické základní školy masopustní 
průvod obcí.
Tato akce je již tradiční a zdá se, že také pro chornickou veřejnost znamená vítané zpestření 
dne.
Letošní masky byly opět nápadité a pečlivě připravené. Za všechny můžeme uvést příklad mas-
ky jezdce s koněm, princezny, kovboje, dokonce i Pokémona či převlek kočky nebo vodníka.

Během průvodu děti zpívaly veselé 
písničky a  těšily se, až navštíví své 
příbuzné a kamarády z mateřské ško-
ly.
Rádi bychom poděkovali paní Knollo-
vé za každoroční masopustní koblíž-
ky, které s láskou ochotně smaží. 
Je vidět, že tradice  naštěstí nevymi-
zely a děti i dospělí se nezapomněli 
radovat ze společných setkání.

Za celý masopustní průvod Mgr. Mile-
na Truhlářová, učitelka ZŠ

Ohlédnutí za Valentýnským tvořením
Dne 10. 2. se v kulturním domě konalo Valentýnské tvoření, kde si děti mohly vyrobit dáreček 
ve formě přáníčka a kytičky, nejen pro maminky, ale i pro své milované …

   DUBEN KONČÍ, JE TO SEN,                                                                                                                                            
POLETÍME OPĚT VEN.

VEZMI SVOJE KOŠTĚ DRAHÁ,
DOKUD NOC JE  JEŠTĚ VLAHÁ,

BER SI KOŠTĚ, PŘIDEJ PLYN 
 A PŘIDEJ SE K OSTATNÍM.

SDH CHORNICE
SI VÁS DOVOLUJE POZVAT    

NA TRADIČNÍ

PÁLENÍ  
ČARODĚJNIC
KTERÉ   SE   BUDE   KONAT    

30. DUBNA  2017  V  17 HOD.
BLIŽŠÍ  INFORMACE  K  AKCI  
BUDOU  SDĚLENY  POZDĚJI.

Masopustní veselí v mateřské škole
V měsíci únoru jsme si v mateřské škole uspořádali karnevalové dopoledne spojené s maso-
pustním veselím a hostinou. Děti byly předem seznámeny s masopustními zvyky a tradicemi. 
Vyzdobili jsme si slavnostně třídu, přivítali děti z 1. třídy základní školy a společně se pustili 
do masopustních radovánek. Najednou se ve školce objevili nejen princezny a princové, ale 
i smrtky, čertíci, víly, rytíři, berušky a jiná zvířátka. Masky jsme si představili, zatancovali si 
masopustní taneček, zahráli hry, naučili lidová říkadla a dále pokračovala dětská diskotéka. 
Jako tradičně každým rokem nám paní kuchařka nasmažila koblížky, na kterých jsme si velice 
pochutnali. Masopust se nám vydařil a těšíme se na další společnou akci.
                                                                                                                                                            Kolínská Kateřina

Martina Němcová ve spolupráci 
s Obcí Chornice Vás zve na akci

 velikonoční tvoření pro děti
Akce se uskuteční ve středu 5. 4. 2017 od 16,00 hodin 

v kulturním domě v Chornicích

 

S sebou si přineste polystyrenový věneček 
a silnou vlnu.

Děti mladší 7 let v doprovodu 
dospělé osoby.
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Základní škola v Chornicích  sděluje, že zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden 

dne  20. dubna 2017 od 13,00  - 16, 30 hod. v budově prvního stupně základní školy 
 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Žádáme rodiče, aby se dostavili se 
svým synem /dcerou/ a přinesli jeho /její/ rodný list. 

 

K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 2017/2018. 
Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v mateřské škole 

Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději do úterka 18. dubna  2017 
v mateřské škole v Chornicích 

  
 

                                                      Mgr. Jaroslav Vyhlídal                                 
                                                                                                                                     ředitel školy 
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12. Babské bál
Vjechétek, skupina žen s neutuchající energií, pozval všechny 
z Jaroměřic a okolí v sobotu 18.3.2017 na  Babské bál v pohos-
tinství u Trojanů. 
Zábavná vystoupení Vjechétku, která dominují bálu, pobavi-
la zaplněný sál. Průběh večera příjemně doprovázela hudba 
STUDIO 2- ing. Burget s Bc.Lucií Kuciánovou. Spokojenost 
hostů podpořila bohatá tombola, za niž děkují organizátorky 
všem sponzorům, rovněž děkují i vedení restaurace za poskyt-
nutí prostor a vzornou obsluhu. I na letošním Babskym bále se 
vytvořila veselá nálada, za kterou děkuje všem hostům jaro-
měřecké VJECHÉTEK.

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

HLOUŠEK VLADIMÍR
LANGER ZDENĚK
PUDÍKOVÁ MARIE
PUDÍKOVÁ OLGA
VYSTAVĚLOVÁ VLASTA
Přejeme všem jubilantům, aby jarní sluníčko 
zahnalo všechny neduhy, a ve spokojeném 
kruhu nejbližších prožili nejen narozeniny, 
ale i další období jejich života.

S radostí uvádíme jména jaroměřických 
novorozeňátek:

MICHAL TOUL 
ADAM BALÁK
Přejeme jim do života štěstí a zdraví, stejně 
tak i rodičům chlapců.

V posledním období nás opustili:

ZDENĚK PUDÍK
JIŘÍ PŘIDAL
Pozůstalým rodinám 
vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

V posledním období nás opustili:

Beseda s Mgr. Petrou Štarkovou
Březen měsíc čtenářů jsme zahájili 3.března 2017 v jaroměřické škole se čtenáři 3.-5. třídy. Jak jsme si slíbili na podzim, po-
zvali jsme k jarní besedě autorku knihy Pirát jménem Šampaňský, který provázel celé Pasování na čtenáře, psycholožku a 
spisovatelku paní Mgr. Petru Štarkovou.
Napsala další knihu, která má malým dětem srozumitelně vysvětlit, co se všechno skrývá pod odborným výrazem psycholo-
gie.„Co se děje v dětské hlavě“ je název knihy a byl i hlavním tématem velmi komunikativní besedy mezi autorkou a dětmi. Obě strany si otázky 
i odpovědi užívaly a doufejme, že si ze společného povídání každý v hlavě odnesl, co „unesl“.
Paní spisovatelka, rodačka z Jevíčka - vnučka spisovatele a učitele pana Františka Továrka- ráda navštívila a pozdravila ve třídě i druháčky, malé 
piráty, s p. uč. Mgr. Langerovou. Projevila radost, že zrovna její kniha byla součástí Pasování na čtenáře. 

Cestopisná přednáška v Březnu - měsíci čtenářů 
Do Japonska s panem Mgr. Karlem Kocůrkem jsme se vydali 10.3.2017. 
Pro nás již známý cestovatel, hudebník a sběratel historických hudebních nástrojů měl cestu do 
daleké východní země pečlivě připravenou. Japonsko navštívil  
poprvé s brněnskou filharmonií. Toužil poznat kulturu i historii 
země blíž, setkat se osobně s obyvateli. To se mu podařilo v loň-
ském roce a rád se s námi o své zážitky podělil.
„Cestoval vlakem Šinkanzen po ostrovech Honshu, Hokkai-
do. Poznával města Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Hiroshima, 
Sapporo... Navštívil budhistické chrámy, šintoistické svatyně. 
Natáčel ptačí zpěvy v horách. Koupal se v Tichém oceánu, pro-
cházel nádhernou přírodou bambusových lesů, horských říček, 
vodopádů, rozkvetlých třešní Sakur .
Na ostrově Hokkaido stoupal na sopku, čpící sírou. Povídal si s lidmi,  obdivoval kulturu původ-
ních obyvatel Japonska Ainů.“ Vyprávění mělo daleko větší rozsah než „přednáška“. Z výstavní 
síně a z Japonska se nechtělo odejít….                                                                                                   Obecní knihovna

INFORMACE Z ÚŘADU
- 18. dubna započne v obci připravovaná rekonstrukce vodovodního  
a kanalizačního řadu – Jevíčská -1. etapa. Jedná se o úseky – nádraží a část 
od čistírny odpadních vod po křižovatku u sportovní haly. V roce 2018 na ni 
naváže 2. etapa vedoucí po křižovatku u kostela. Poté by mohla začít Krajským 
úřadem Pardubického kraje plánovaná modernizace silnice II/371 Jevíčko – 
Jaroměřice, která zatím vázne na nedořešených majetkových vztazích. 
- začátkem dubna také proběhne oprava havarijního úseku vodovodu na 
silnice III/66620 v části křižovatka Chmelník směrem do Jevíčka po nemovitost 
pana F. Nárožného
- koncem měsíce března byla zahájena první etapa Revitalizace zámeckého 
nádvoří a přilehlého parku. Po posouzení lokality statikem a dendrologem 
vypracovala Ing. arch. Helena Hrudová návrh na úpravu celé lokality. Na 
základě posudku statika musí v prvé řadě dojít k odstranění spodní kamenné 
zídky a s tím je spojeno kácení  dřevin rostoucích v této části svahu. Poté 
proběhne nová modelace a úprava svahu. Pokud obec bude úspěšná 
v grantovém řízení, mohla by ještě letos následovat další etapa – oprava 
příjezdové cesty k zámku.
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2017 
činí: 500,- Kč na 1 občana za rok

(1) Od poplatku se osvobozují: 
a) poplatník, který je čtvrtým nezaopatřeným a každým dalším nezaopatřeným 

dítětem v rodině,
b) poplatník s pobytem v obci, který se v obci celoročně nezdržuje,
c) poplatník umístěný po dobu celého kalendářního roku v léčebném nebo 

sociálním ústavu, v domově důchodců nebo v jiném obdobném zařízení,
d) poplatník, který v příslušném kalendářním roce dovrší věku 80 a více let,
e) poplatník s pobytem v obci, který je zároveň vlastníkem stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, ve kterých není 
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu.      

(2) Nárok na úlevu na poplatku ve výši 50 %
má studující ubytovaný mimo území obce (středoškolák donese potvrzení 
o ubytování,     
vysokoškolák donese potvrzení o studium).

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději  do 31. května 2017
- je možno jej uhradit na účet č. 3123591/0100 - do variabilního 
symbolu uvést domovní číslo popisné,
- nebo uhradit v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice (úřední 
dny: pondělí, středa – od 8 hod. do 16:45 hod.)

Poplatek ze psa pro rok 2017 činí 100,- Kč.
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2017                              

31.3. pátek – 1.4. sobota, zahájení v 16.00 h 
v knihovně pro žáky 3.,4. a 5.tř., pokračování 
v ZŠ NOC S ANDERSENEM, noc plná zába-
vy, tentokrát s hrdiny Čtyřlístku
15.3. - 7.4. výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS) Výstava obrazů Marie Hany 
Horské, zpřístupněno v půjčovní době 
knihovny  PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18
2.4. neděle, Kurz paličkování s ing. Ivou 
Vanžurovou
V předvelikonočním období v době relaxa-
cí po cvičení s Marií Pazdírkovou Celonárod-
ní čtení Bible
3. - 9. 4., zadní prostory dvora - stodola,  
případné informace v knihovně HUMANI-
TÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov, sběr 
oděvů, nádobí aj. potřeb pro domácnost
7.4., pátek, od 13.00 – 16.00 h, VS VELIKO-
NOČNÍ DÍLNA, spojená s výrobou veliko-
nočních dekorací zdobení perníčků, pletení 
košíků, zdobení vajíček,  aj.
7.4., pátek, 18.00 h, VS Vernisáž výstavy 
obrazů Anny Stejskalové SVĚT ABSTRAK-
CE s tanečním vystoupením skupiny flamen-
co a s malým občerstvením dále výstava zpří-
stupněna v půjčovní době knihovny  PO, ST 
9-11, 13-16, PÁ 13-18 do 19.5.2017
8.4. sobota, 16.00 h, ZŠ- družina Meditace  
s Broňou Rotherem
10.4. pondělí, 9.00 h, 1.a 2.tř. ZŠ Autorské 
čtení pro děti s výtvarnicí a básnířkou Ma-
rií Annou Horskou
11.4. úterý,  Zájezd do Divadla hudby  
v Olomouci na konverzační komedii Woody 
Allen CENTRAL PARK WEST, začátek před-

stavení v 19.00 h, odjezd autobusu  Biskupi-
ce 16.50 h, Jevíčko 17.00 h, Velké Opatovice 
17.05, Jaroměřice 17.15 h
14.4., pátek, 16.00 h a 18.00 h, VS Anděl 
Páně 2, Kino na kolečkách, vstupné 70,- Kč, 
přeprodej v knihovně
22.4. sobota, 9.00 – 12.30 h, prostory CŽP 
Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané,  
bohatá nabídka rostlin, sazenic, květin  
a potřeb a řemeslných výrobků pro zahradu  
a domácnost
28.4., pátek, 15.30 h, VS FIMO, výtvarná 
dílna s Pavlou Bílkovou, vstupné 20,- Kč  
+ spotřebovaný materiál
29.4., sobota, 9.00 h, VS  Volná dílna patch-
worku
29.4., sobota, 18.00 h, prostory před CŽP, 
hřiště TJ SLET ČARODĚJNIC před Dvoustov-
kou a volný přelet na hřiště TJ, zábava, sou-
těže, občerstvení 
30.4. neděle, 9.00 h, VS Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou

PŘIPRAVUJEME:
6.5. sobota - Zájezd do ZNOJMA  
a rakouského RETZU s průvodcem Janem 
Valíčkem. Cena zájezdu 320,- Kč + pojištění 
20,- Kč prosím uhradit od 12. do 20.4.2017 
v knihovně. Odjezd autobusu: Biskupice 
4.55 h, Jaroměřice 5.00 h, Jevíčko 5.10 h, 
V. Opatovice 5.15 h, předpokládaný návrat 
cca 22.00 h
21.5. neděle – Zájezd do TEREZÍNA, po-
řádá Český svaz bojovníků za svobodu, 
zastoupený Mgr. Kateřinou Továrkovou  

(tel.: 734 536 361) V programu Terezínská 
tryzna za přítomnosti prezidenta a předsedy 
vlády ČR, prohlídka Malé pevnosti s průvod-
cem. Cena zájezdu 50,- Kč, přihlášky se zá-
lohou  přijímá Mgr. Továrková nebo knihov-
na Jaroměřice,  Biskupice, Chornice (Obecní 
úřad) do 5.5.2017. Odjezd autobusu: 4.40 h 
V.Opatovice – sokolovna, 4.50 h Jaroměřice – 
ZŠ, 5.00 h Biskupice – zastávka, 5.10 h Chor-
nice – zastávka Biskupická, předpokládaný 
odjezd 18.15 h
26.5. pátek, 18.00 h, VS Koncert žáků 
ZUŠ Jevíčko Vernisáž výstavy k 10.výročí 
PATCHWORKU v Jaroměřicích

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                 
Hrátky pro děti do 3 let, herna v CŽP,  
pondělky 9.00 - 11.00 
Keramika s Pavlínou Liškovou, herna CŽP, 
pondělky 16.00 - 17.30                                    
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. Pe-
trou Hanouskovou, v klubovně CŽP 
pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo  
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524              
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin
Cvičení SM systém a BODYFORM s Mgr.  
L. Kořenářovou,  středy 18.00 a 19.00 hodin
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 
Případné změny budou oznámeny, kontak-
ty OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz

Statistika knihovny za rok 2016
Poohlédnutí za minulým rokem je vhodné právě v 
březnu, kdy jsou již všechny statistiky zpracovány 
a vyhodnoceny.
Jaroměřická knihovna zaregistrovala 303 čtenářů, 
z toho 107 dětí, kteří si mohli vybírat  z 8 409ti 
knih.  Počítač zaznamenal 3 928 návštěv a 9 838 
výpůjček, z toho 2 475 dětských knih. 
Výměnný fond z jevíčské knihovny byl 4x obměněn 
novými tituly. Knihovna je stále otevřena 15 hodin 
týdně, půjčovní doba je nezměněna, tzn. PO, ST 
9-11, 13-16, PÁ 13-18. Registrační poplatek 
zůstává 30,- Kč, děti do 8 let neplatí.
Nakoupili jsme 156 nových knih a 123 starých 
vyřadili. Obec přispívá na nákup knih 25 000,- Kč 
ročně, na časopisy 2000,- . 
Knihovna uspořádala 26 vzdělávacích akcí a 
64 kulturních, z nichž některé ve spolupráci se 
SPOZ, ZŠ, s Obcí Jaroměřice a jinými ochotnými 
přáteli knihovny.
Velké poděkování náleží všem, kteří se o pomoc 
při veškeré činnosti OK a CŽP zasloužili. Loňský 
rok nebyl podpořen grantem Ministerstva kultury. 
Pro rok 2017 jsme grant v hodnotě 20 000,- 
Kč získali s 50ti% spoluúčastí Obce. Čeká nás  
v letních měsících rekonstrukce, neboť se naskytla 
možnost knihovnu rozšířit o dětské oddělení, 
kuchyňku a rozšíření výstavní místnosti.
Sledujte aktivity na www.jaromerice.knihovna.
cz,(loni byly navštíveny 42 509x) a nabídku knih 
v on line katalogu.
Doufám, že i v tomto náročném roce zůstanou 
čtenáři i přátelé knihovně přátelští a že vše 
plánované ve zdraví společně uskutečníme.

 Helena Vykydalová, knihovnice

Výtvarné dílny v Jaroměřicích
Podle kalendáře ještě jaro zpočátku března nebylo, ale 
zrovna v pátek 3.3.2017 sluníčko ukazovalo svoji sílu. O to 
lepší nálada a velký zájem se projevil při pátečním kurzu 
aranžování. Některé účastnice již ochotnou paní Šárku 
Trubákovou poznaly před Vánocemi a ty nové byly mile 
překvapeny. Vytvořily společně umné vazby, které vnesou 
do domácností už tolik očekávané jaro. Děkujeme za 
zájem hostům a paní Šárce za dobré rady. Těšíme se na 
příště...
K dalším úspěšným výtvarným dílnám, které proběhly v 
poslední době ve výstavní síni Centra života a podnikání, 
bezesporu patří enkaustika s paní Danuší Navrátilovou 
na začátku i na závěr její výstavy. 3.února 2017 si 
techniku malování voskem přivlastňovalo více dospělých, 
kdežto 16.3. patřila dílna dětem z družiny. Vytvořily 
pestrobarevnou abecedu, která zdobí nyní knihovnu.
I méněneznámou techniku Tiffany přiblížila již po dvakrát 
zájemkyním paní Jana Trantírková.
Vitráže i malé šperkovnice z ručně váleného barevného 
skla jsou vzácnou dekorací domácností několika účastnic. 
O plstění se vědělo v Jaroměřicích velmi málo. Po kurzu 
s paní Blankou Procházkovou 11.2. si osvojily technologii 
tohoto starého řemesla také některé z místních žen. Ke 
konci zimy se ještě mohly pochlubit hřejivými šálami.
Korálkování je oblíbenou dílnou zejména pro děti. Lektorku 
paní Podlezlovou vystřídala paní Lenka Jurůjová. První 
dílna nebyla z důvodu nemocnosti mnoho navštívena, 
ale ke konci března zájem vrostl. Radost z vlastnoručně 
vyrobených výrobků je vždy veliká veliká. CŽP
V kurzu paličkování pod vedením ing. Vanžurové se objevil nový mladý talent - 9tiletá Zuzanka 
Lexmanová.Ve volných dílnách patchworku se pilně připravuje výstava k 10ti letému působení 
kurzu.
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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.

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

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

chatu v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny  
si zájemci mohou zamluvit na telefonním  

čísle 464 620 524 a 733 603 029  
nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

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.

ODDLUŽENÍ OSOB I PODNIKATELŮ S PRÁVNÍKEM. 
Mnoho let praxe a zkušeností. Tel.: 773 463 891.

Prodám byt 3 + 1 v Jevíčku. 
Tel.: 725 662 461. 

608 712 400 www.romanhavlicek.cz
Březinky 47, 569 43 Jevíčko

Roman Havlíček

údržba domů, lesů a zahrad

rizikové kácení

hodinový manžel

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. 

Sháním domek v Jevíčku, Velkých Opatovicích nebo 
okolí. Zahrada, cena do 2 mil. Kč. Děkuji za nabídku. 

Tel.: 774 765 437.

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
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Milí čtenáři,
v tichosti a bez pompy jsme si v únoru připomněli již dvacáté výročí zrodu Iniciál, literárního 
sdružení, jehož symbolická deviza a duchovní grunt jsou patrně závaznější než možné konsti-
tuce stanov a pravidel striktně a dle světských norem zaregistrovaného občanského spolku. 
Pravda, bylo tomu v únoru kulatých dvacet, kdy se autor těchto řádků poprvé potkal s již zave-
deným a ostříleným novinářem Oldřichem Koudelkou při příležitosti vzkříšení tradice sokolských 
šibřinek v Jevíčku. K osudovému setkání došlo na schodišti pod legendární a dnes již neexistující 
vysouvací mříží nad foyerem sálu Hotelu Morava. A tak, jak to u dobrých pokušitelů a múzami 
svedených stvoření obvykle bývá, když je co do soudku, kvas rychle zabublá a jiskra ve skleničce 
vína zapálí doutnák sdílené imaginace. Nic však není direktivní, ba ani cíle se nestanoví, neboť 
jak nespoutaní autoři dobře vědí, ty nejlepší a nejpravdivější básně a příběhy mívají konce ote-
vřené. Stejně jako tomu bývá i v realitě, tedy nikoli jen v pouhopouhé fikci. Přeci naše skutečnost 
není jednou provždy dána, nýbrž se děje, odehrává před našimi zraky a my pak často nestačíme 
zírat, mnohdy nevěřícně, jakže „tohle kruci není ani možný“.  Ba tento děj a jeho obrazy, námi 
tolik ovlivněné a společně dotvářené, obvykle přesahují i pevný rámec, jenž je vytyčen délkou 
naší fyzické existence. Vždyť naše díla, naše pozemské stopy - od vysázených stromů, zploze-
ných ratolestí, postavených domů a podobně až po pozůstalosti vlastního ducha - jednou méně 
a jindy více ovlivňují a přetvářejí děje a obrazy příští, které nás již nemohou potěšit ani zamrzet.   
S básníkem Oldřichem Koudelkou jsme se v čase dvacátého výročí zrodu Iniciál sešli na půli 
cesty mezi našimi literárními i faktickými svatyněmi. Úsobrnskou lesní katedrálou Lavičnou, na 
straně jedné, a nejbližší kavárnou, již můžeme navštívit v metropolitním Jevíčku, na straně dru-
hé. Čili se naším středobodem protentokrát stala obec Jaroměřice - rodiště mnoha významných 
osobností Malé Hané. Obec, jíž domýšliví měšťané jevíčští v skrytu duše závidí křížovou cestu 
na kopec Kalvárii, kterou by viděli nejraději na jevíčském Červeňáku, a nejskalnější ´frakaři´ 
plni řevnivosti pak Jaroměřické signifikují fragmentárním přízviskem UDH (cosi jako United 
Demented Heads). 
Ale copak se neškádlívá, co se rádo mívá? Nikde není jevíčský zvídavec tolik doma jako v jaro-
měřické knihovně u Helenky Vykydalové. Vždyť kde jinde se můžeme dopátrat informací o míst-
ních osobnostech, jež se nezalekly mnohdy hořké a nesmlouvavé osudovosti dějin a na společně 
sdílených obrazech neblednou ani ve stínu současných prominentů. Ať už je to československý 
legionář, brigádní generál Bohumír Podlezl; dále pilot 311. československé bombardovací peruti 
Royal Air Force, štábní kapitán Jan Parolek; přeživší koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, 
maminka ředitele a obroditele Židovského muzea v Praze Leo Pavláta paní Antonie Pavlátová, 
rozená Bleierová, a mnozí - mnozí další, k nimž patří přirozeně i ryzí osobnost našeho regionu, 
jaroměřický rodák a patriot doc. RNDr. František Soška, CSc., renomovaný český fyzik, ceněný 
pedagog, hudební komponista a v neposlední řadě též brilantní malohanácký literát.   
František Soška píše, že se nejraději hledá na cestách v polích. Na mysli maje cesty, jež vedou 
z jeho rodných Jaroměřic do širého světa. Jsou to ovšem tytéž cesty, jimiž se člověk nakonec na-
vrací domů, aby tu nejen spočinul v rodné hroudě, ale zároveň s tím zůstal součástí v pospolitosti 
sdílené a věčné přítomnosti.   
      Za Iniciály Ruda B. Beran   

František Soška (1906-1994) 
V  loňském roce uplynulo 110  let od narození Doc. RNDr. 
Františka Sošky, CSc., rodáka z Jaroměřic u Jevíčka, který jistě 
patří mezi významné, ačkoliv méně známé a připomínané 
osobnosti  regionu  Malé  Hané.  Františka  Sošku  můžeme 
označit za všestranného člověka, neboť kromě své vědecké 
a  pedagogické  dráhy,  v  níž  dosáhl  vysokých  ocenění, 
byl  také  vášnivým  fotografem,  básníkem,  hudebníkem  
a  skladatelem,  turistou,  cyklistou  a  hrdým  jaroměřickým  
a malohanáckým patriotem.
František  Soška  se  narodil  dne  28.  května  1906 
v  Jaroměřicích  v  rodině  tamního  učitele  a  hudebníka 
Františka Sošky (1880-1946), původem z Boskovic, a Anny 
rozené  Mackerlové  (1882-1976),  dcery  jaroměřického 
zednického mistra Fabiána Mackerleho.
Po  vychození  pětitřídní  smíšené  obecné  školy  ve  svém 
rodišti  (1912-1918) začal od roku 1918 studovat na státní 
reálce v Jevíčku, kde v červnu 1925 složil s vyznamenáním 

Muzikanti
František Soška

Mozekanti k mozece se sešle
ho Kubu v hospodě. Drobníček tam sešlé
hladi těžkó dlaňó hlavo sivó,
Honza Gricu zívá, Franta Poslů
zahání tam nekolek tech voslu,
kteři se na ně přešle podivat,
jak bodó hrát.

Všeci čekajó na pivo,
habe se poselnile na to „turo“.
A jož je nesó. Všeci só hneď zhuro,
napijó se, pak ladijó hosle.
„Hodé tam á, Posle“
povidá Vašek, kapelník. „A – tóoo…
…trocho véš, Buryšo, trocho véš,
deť, kluko zatracené, sleš,
nekóké tak na to.“

Hrajó – pivo z džbánku sajó…
…za hodino jeden kósek hrajó.
Sotva na to stačijó
prste pré jim klačijó…
Právě hrajó. Chase nohe same poskakojó,
párke na dva metre veskakojó.
Drobníčkova basa jenom prašti –
jen dež do takto to de.
Náhle „Drobník“ čelo svrašti:
„Hrom na tebe sletni!
Honem to tam chetni!“
Vašek „plave“.
„Hde pak, hde?“
„No, to tam!“
„Te, poslóché, tím si hlavo nelam,
te holohlave!“
„Cože? Mlč te, Vaško!
Chetno-le zde toto flaško,
tak se nežádé,
te jeden neřáde,
co dostaneš po zubáko,
te jeden darebáko!“
A jož pivo střiká na něho jak sprcha
a Vašek jož se bije, zatracená mrcha,
jož vobá dvá se peró,
ke dveřim se deró.

A konec domesli si každé snad.

Kuba postavil zas žedle zpřekáceny,
spravil stole rozvráceny
a bel tomo hodně rád.
Posbiral si pěkně note,
ktery tam mozekanti zanechale.
Co mo do toho, dež se trocho podrchale?

Veplati se takové lov za trošinko piva
(ktery bez toho jen slivá)
deť má note – bez lopote.

pokračování na str. 2



maturitní zkoušku. Poté následovalo studium matematiky a fyziky na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně, kde získal také aprobaci středoškolského pedagoga. 
Od roku 1933 postupně působil  jako pedagog na několika gymnáziích (v Novém Bydžově, 
Kutné  Hoře,  Jaroměři,  na  Lužickosrbském  gymnáziu  ve  Varnsdorfu),  na  Českém  vysokém 
učení technickém v Praze (1945), na Vysoké škole strojní a textilní v Liberci (1953-1966, 1972-
1974) a Vysokém učení technickém v Praze (1966-1971). Oblíbený kantor Soška byl autorem 
a spoluautorem desítky fyzikálních skript pro studenty vysokých technických škol a mnoha 
vědeckých prací z oblasti fyziky.
František Soška však  již od mládí  tíhnul  také k umění. Lásku k hudbě zdědil po svém otci, 
který  studoval  u  skladatele  Leoše  Janáčka  na  učitelském  ústavu  v  Brně.    Již  jako  student 
hrával v orchestrech v Jaroměřicích, Jevíčku a Brně a v každém svém pedagogickém působišti 
byl  členem  nebo  vedl  hudební  
a pěvecké sbory. Projevil se také jako 
zdatný  hudební  skladatel,  neboť 
napsal více než čtyři desítky skladeb. 
Kromě  jiného  zhudebnil  básně 
opěvující Moravu a především Malou 
Hanou  (např.  Studentský pochod, 
V Nectavském údolí,  Malohanácká 
polka, Lidové písně malohanácké, Na 
Ostrém vrchu, Vzývání krásy rodného 
kraje ad.). Významná byla  také  jeho 
etnomuzikologická spolupráce s ing. 
arch.  Jaroslavem  Mackerlem  (1913-
1964),  neboť  spolu  zaznamenali  
a  tím  i  pro  budoucnost  zachránili 
asi  osmdesát  lidových  písní  z  Malé 
Hané.
Od mládí se František Soška věnoval 
také  poezii.  V  jeho  pozůstalosti  se 
dochovalo  téměř  šedesát  básní 
především z 20. a 30. let. Z roku 1922 
pochází pozoruhodná báseň Muzikanti, která je psána v malohanáckém nářečí a vychází z jeho 
zážitků v hostinci „u Kubů“ v Jaroměřicích. Soškova básnická tvorba nebyla nikdy publikována, 
ačkoliv z vybraných básní sestavil strojopisnou sbírku s názvem Zápisník. Soubor s podtitulem 
Té, která se nevrací obsahuje spíše kratší básně lyrického rázu, které většinou reflektují milostné 
city, ale také roční období a přírodu jako takovou. Básně se vztahují též k jeho rodnému kraji, 
v některých jsou pak zmíněna konkrétní místa jako např. Ostrý vrch (Ostrý vrch, Můj kraj, Píseň 
k Nejvyššímu), Nectavské údolí  (Ještě jen jednou)  či  jaroměřická Kalvárie  (Na pouti). Kromě 
básní si již na gymnáziu zapisoval různé veselé historky o profesorech a spolužácích, ale také 
krátké lyrické prozaické texty.
Ačkoliv  většinu  života  působil  František  Soška  v  severních  Čechách,  na  Malou  Hanou  se 
pravidelně vracel. Zemřel 9. května 1994 v nedožitých 88 letech a je pochován na hřbitově ve 
svém rodišti.       Michal Schuster
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Můj kraj
František Soška

Srdce jsem poztrácel daleko u nás
na Ostrém vrchu a u starých mlýnů.

Dokola prázdná, široká rovina,
nade mnou studené, vysoké nebe.
A zatím u nás ševelí modříny,
hebkými krůčky přebíhá ticho,
zvonky se touhou zalykají.
Stříbrnou stužku volání od rána
vplétají kukačky do korun bříz.
Na lukách kvetoucích velký stesk leží
o polednách a motýli mámí.
Když zvoní klekání, modlitby vroucné
šeptají bílé kopretiny.
Se strání táhle zní noční zpěv děvčat,
ještě i ráno se chvěje vzduch ozvěnou
a voní nasládle polibky milenců.
Květy hvězd nízko jsou, trhej si, chceš-li.
Nejblíže ze všeho hvězdy Tvých očí,
nejvíce voní květy Tvých ňader.

Srdce jsem poztrácel daleko u nás
na skrytých pěšinách v březových hájích.
Na cestách v polích zde marně je hledám.

Fotka
Petr Veselka *

Fotka
Památka
Krásná památka
To je
Fotím si tu koleje
Někdo tě tu miluje

Fotím si památku
Fotím si tebe
Fotím si památku
Na tebe

Památku o tom 
Jak jsem tě dýchal
Jak jsem tě chtěl
Jak jsem tě miloval
Jak jsem tě měl  * Petr Veselka -   již erbovní autor Iniciál, student 2. ročníku 

                             gymnázia, člen čtenářského klubu KÁČKO

Ředitel 
Milan Nechuta
Milé stréčko a  tetičko,  já so moc rád, že si 
s vama mužo takle vobčas pokláboset. Já si 
totiž  jenom s vama vzpomeno na věce, na 
kery bech si jináč určitě nevzpomněl.
Právě  sem  si  vzpomněl  na  ředitele 
zemědělskyho  učiliště  ve  Vysokym  nad 
Jizeró.  To  bel  moc  dobré  chlap.  Nehrabal 
jako mnozi jini pro sebe, ale napřed postavil 
krásny učiliště, školo s trenažérama, domov 
mládeže, kerymo jinde řikale internát, pěkně 
vebaveny dilne, školni kocheň he jídelno.
A  pak  teprv,  a  to mo ož  belo  padesát  let, 
začal ze svém tchánem stavět svůj domeček. 
Trvalo  jim  to  tře  leta,  než  rodinné  domek 
postavile.
To učiliště  je krásny a pořád se tam jezdijó 
divat  učitýlci  z  celé  republike  a  získávat 
zkušenosti.
Já sem tam jel poprve v země v roce 1984.
Vysoky nad Jizeró je malebny městečko na 
sedmset metru vesokym kopco. Proto  tam 
skoro  furt  fóká  větr  a  říikaji  tomo  Větrov. 
Mistni řikaji, že je tam půl roko zema a pul 
roko zejma.
No  a  každé  začátek  je  zvlášť  těžké,  takže 
tehde  belo  zvlášť  psi  počasi  a  já  sem  kos 
vod Vysokyho, na té planině deš se jede vod 
Semil,  zapadl    s  autem.  Bela  ož    tma,  větr 
fičel, padal snih. A já v polobotkách sem šil 
do předo, a to sem tam jel poprvni a neviděl 
sem, kde je to městečko, ani kde je škola.
Jel  sem  tam  zahajovat  závode  v  lyžováni, 
ale protože so z Malé Hané a tam na takovó 
sněhovó  nadilko  nésme  vebaveni,  jel  sem 
v zemnim kabátě a v polobotkách.
Na  štěsti  sem  se  brodil  prašanem,  ve  tmě 
sem našil učiliště he ředitele. Ten vzal pásák 
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ŘÍMANÉ V JEVÍČKU…
Petr Kolisko
Pokračovaní z předešlého čísla

Velikost tábora a pravděpodobný počet římského vojska  
u Jevíčka
  Nezávisle na nálezcích římského tábora (Němcová 2016) a dalších 
měřeních prováděných AÚ AV v Brně, upřesňujících polohu římského 
vojenského  tábora,  jsme  se  pokusili  stanovit  velikost  římského 
tábora na základě několika ortografických indicií, které jsou mnohým 
jevíčským pamětníkům známy. Předpokládejme, že římský vojenský 
tábor měl přibližně čtvercový, případně obdélníkový půdorys, tak jak 
bylo  tehdy  obvyklé  pro  stavbu  římských  vojenských  pochodových 
táborů.  Nález  na  podzim  r.  2016  zachytil  část  linie  obranného 
příkopu,  který  pravděpodobně  směřuje  přibližně  ve  směru    SSV  – 
JJZ. Severním směrem se nachází silnice Jevíčko – Svitavy, která vede 
místy 4 metry pod okrajem pole Na Panském, kde byly objeveny části 
příkopu římského vojenského tábora. Zlom na severním okraji pole 
spadající příkře k silnici a konfigurace tohoto zlomu na jeho dolním 
okraji evokují možnou severní obrannou linii příkopu a valu.  I když 
na základě prováděných měření AÚČAV  byla zjištěna pokračující linie 
příkopu i severním směrem i za silnicí Jevíčko – Svitavy, domníváme 
se,  že  zlom  na  okraji  pole  vedoucí  podél  komunikace  Jevíčko  - 
Svitavy mohl  být  součástí  fortifikace  jádra  římského  tábora.  Výška 
okraje  zlomu  se  směrem  k městu  postupně  snižuje,  ale  je  patrná  
i v poloze rodinných domků na jižní straně Svitavské ulice. 
  Přibližně 300 m jižním směrem od okraje pole u Svitavské ulice se 
nacházela v minulosti hluboká úvozová cesta vedoucí od křižovatky 
A. K. Vitáka vedoucí ZZS směrem, procházející přes nynější  sídliště 
s dálničnímu tělesu. Tato stará úvozová cesta zakreslená na mapách 
19.  století  byla  zavezena  před  výstavbou  sídliště  začátkem 70.  let. 
Sledovala přibližně směr  linie okraje pole a Svitavské ulice (obr. 1).  
Vzdálenost  mezi  okrajem  pole  u  Svitavské  ulice  a  touto  bývalou 
úvozovou  cestou  je  cca  300  m.  Domníváme  se,  že  tato  úvozová 
cesta  byla  pravděpodobně  pozůstatkem  jižního  příkopu  římského 
vojenského tábora. Pokud by naše předpoklady byly správné, délka 
západní  linie příkopu mezi zlomem na okraji pole u Svitavské ulice  
a bývalou úvozovou cestou je přibližně 300 m. 
  Východní  linie  příkopu  se  pravděpodobně  nachází  v  prostoru 
předměstí  Jevíčka.  Je  zajímavé,  že  stará  polní  cesta  zakreslená 
na  starých mapách  z  19.  století  (obr.  1),  na  které  se  nachází  ulice 
Nerudova a Vrchlického (obr. 2) vedla od bývalého panského dvora 
západním  směrem,  probíhá  přibližně  středem  předpokládaného 
centrálního prostoru římského tábora.

   Pokud  vymezíme  předpokládaný  centrální  prostor  římského 
vojenského tábora čtvercem přibližně 300 x 300 m je předpokládaná 
plocha římského tábora minimálně 9000 m2 a srovnáním s údajem 
uváděným Gibbonem (2005) můžeme předpokládat, že zde mohlo 
tábořit  římské vojsko o  síle poloviny  -  celé  legie  (cca 3000  - 6000 
mužů).  Je  pravděpodobné,  že  měřením  ověřená  pokračující  linie 
příkopu  severně  od  Svitavské  ulice  mohla  souviset  s  prostorem 
pro  tábor  jízdy,  pomocných  sborů,  řemeslné  dílny  aj.,  takže  lze 
uvažovat  spíše  o  táboře  celé  legie.  O  branách  resp.  opevněných 
vchodech do římského tábora můžeme jen polemizovat. Ze znalosti 

s  radlecó  a  dotahle  sme  šťastně  auto  do 
areálo škole.
Drohé  deň  začala  sranda.  Belo  zahájeni 
lyžařskéch  závodu.  Tam belo  400 bezvadně 
voblečenéch  lyžařu,  přejel  he  Krakonoš, 
ředitel  a  já  v  polobotkách  sme  te    závode 
slavně zahájile.
Lyžováni má ve Vysokym velkó, vic jak stoletó 
tradico. Bezvadni rozhodči, nezapomeno na 
pana  Vašička,  ten  měřel  teploto  vzducho 
he  sniho.  To  je  duležity  pro  mazáni  lyži  
a oblečeni hlavně běžcu.
Závodu se zučastnile děcka ze zemědělskéch 
učilišť z celyho, tehde Vychodočeskyho kraje. 

Bele tam he kluci z Jevička z učiliště a nějaké 
Kaderka  v  těžké  konkurenci  tech  horalu 
doběhl třeti, což bel hotové zázrak.
Horali só moc hodni. Mě pučele běžke, kery 
sem  také  viděl  poprvně  v  ževotě,  bote  he 
rokavice,  takže  sem  mohl  chodit  na  lyžich  
a pěkně se divat na závode.
Pak  belo  vehodnoceni  závodu  v  Krakono-
šovim divadle.
Dale na jeviště stul, na ňé bilé obrus, bróšeny 
poháre, zhasle v sále, zapálele svičko ho tech 
poháru, to bel moc velké efekt. Světlo svičke 
se mihotalo na pohárech.

No ale, já sem měl řečnit a předávat poháre. 
A protože sem nemohl mlovit po našem, ale 
mosel  sem  mlovit  spisovně,  nebela  v  tem 
ta  člověčena,  ale  jenom  takovi  vobyčejny 
mloveni, kery homi každé.
No  a  jak  sem  bel  nervózni,  tak  sem  tém 
svém  mantlem  pře  předáváni  shodil  jeden 
ten drahocené pohár, ten se rozbil na kóske. 
Krvě be se ve mně nedořezal, protože sem se 
bál, že jeden vitěz nedostane ceno. Naštěsti 
měl  ředitel  jeden  pohár  navíc  a  dobře  to 
dopadlo.
Ale  ne  s  ředitelem.  Najednó  vonemocněl, 
vzal kliče, jěště jednó vobešil školo a homřel.

římské  vojenské  strategie  můžeme  uvažovat  o  čtyřech  branách, 
které umožňovaly případný rychlý útok římského vojska na každou 
světovou stranu. Zatím nelze vyloučit možnost, že prostor římského 
vojenského  tábora  měl  obdélníkový  tvar,  byl  rozsáhlejší  a  sahal 
východním směrem blíže k městu.
  Dosud není dostatek archeologických nálezů, které by stanovily, 
zda tábor římského vojska u Jevíčka byl pouze krátkodobým táborem 
vybudovaným  v  období  jarních  a  letních měsíců,  nebo  zda  vojsko 
zde  tábořilo  delší  dobu.  Potom  by  v  úvahu  přicházely  roky  179  - 
180 n. l. kdy římské vojsko proniklo hluboko do území Markomanů 
a Kvádů a pravděpodobně zde přezimovalo podobně jako v římské 
pevnosti u Pasohlávek. Doufejme, že na tuto otázku nalezne odpověď 
archeologický výzkum plánovaný Archeologickým ústavem Akademie 
věd v Brně v nejbližší době.
  Kde byl začátek tažení římského vojska a kam tažení směřovalo, 
není  doposud  zcela  jasné.  Předpokládá  se,  že  výchozím  místem 
tažení  na  sever  na  území  Markomanů  a  Kvádů  v  letech  172-173 
následně  v  letech  177  n.  l.  bylo  Carnuntum  na  Dunaji.  V  tomto 
období již zřejmě existovala i římská fortifikace u Pasohlávek. Tento 
římský  tábor,  kde  pravděpodobně  tábořila  X  zdvojená  legie,  měl 
zřejmě  dostatečný  vojenský  potenciál  pro  zajištění  dalšího  tažení 
severním směrem. Pokud tažení  římských vojsk probíhalo severním 
směrem na území Markomanů, můžeme podobně  jako v  roce 172 
–  173  n.  l.,  předpokládat  dva  směry  pochodu.  První  proud  vojska 
pravděpodobně  směřoval  z  Carnunta  severním  směrem proti  toku 
řeky Moravy, kde římský tábor v Olomouci tvoří dosud nejsevernější 
tábor poblíž toku Moravy. Druhým námi předpokládaným výchozím 
místem  tažení  mohla  být  římská  fortifikace  u  Pasohlávek.  Odtud 
směr  pochodu  mohl  směřovat  severním  směrem  proti  toku  řeky 
Svitavy do oblasti Boskovické brázdy a do oblasti Malé Hané. Pokud 
by  tento předpoklad byl  správný, můžeme  severním  směrem mezi 
Pasohlávkami  a  Jevíčkem  předpokládat  další  pochodové  římské 
tábory. Jeden z těchto římských táborů byl objeven u Modřic nedaleko 
Brna. Vzhledem k nálezům ojedinělých římských mincí v oblasti mezi 
Skalicí n. Svitavou, Vanovicemi a Jevíčkem se zdá tato možnost směru 
tažení pravděpodobnější.
  Předpokládáme,  že  římský  vojenský  tábor  v  Jevíčku  byl 
pravděpodobně vybudován ve stejném období jako tábor v Olomouci 
- Neředíně, tedy velmi pravděpodobně v období 179-180 n. l. Pokud 
by se v římském vojenském táboře v Jevíčku jednalo o stejný vojenský 
kontingent,  který  tábořil  v Olomouci  - Neředíně  (tuto možnost  lze 
brát  také  v úvahu), mohl  se ubírat  směr pochodu  římského  vojska 
z tábora u Olomouce k Jevíčku dvěma uvažovanými směry. První by 
byl směrem na Kostelec n. Hané a odtud proti toku Romže, údolím 
přes dnešní  Stražisko ke Konici  a dále  směrem na Nectavské údolí 
a Malou Hanou. V tomto směru by bylo možno předpokládat další 
nález pochodového tábora. V oblasti Kostelce n. Hané je známé dosud 
největší  germánské  pohřebiště  na  Moravě.  Druhým  uvažovaným 
směrem pochodu římského vojska z Olomouce k Jevíčku je možnost 
tažení  proti  toku  Moravy  k  Lošticím  a  odtud  údolím  Třebůvky  na 
Malou Hanou. V tomto případě by připadal v úvahu nález římského 
pochodového  tábora  někde  v  okolí  Loštic  a  pravděpodobně  také 
v údolí Třebůvky.  
  Pokud se tedy v budoucnu objeví další římské pochodové tábory 
v uvažovaných směrech pochodu římských vojsk k Jevíčku, můžeme 
upřesnit směr pochodu římských vojsk. Zatím nerozřešena je otázka, 
zda  římský  tábor  v  Jevíčku  je  skutečně  nejsevernějším  římským 



táborem. Pokud římské vojsko pokračovalo z tábora u Jevíčka směrem 
na  sever  lze  předpokládat  nález  dalšího  pochodového  římského 
tábora severněji ve vzdálenosti cca 25 – 30 km.
  Římský  vojenský  tábor  v  Jevíčku  nebyl  pravděpodobně  vybrán 
náhodně.  V  oblasti  Jevíčka  bylo  tehdy  poměrně  husté  germánské 
osídlení. Poloha římského vojenského tábora na plošině na západním 
okraji dnešního Jevíčka poskytovala poměrně dobrý výhled směrem 
S - J a určitý omezený výhled směrem Z - V. Poloha tábora tak zřejmě 
umožňovala kontrolu poměrně hustého germánského osídlení  této 
oblasti.  Proč  nebyl  vybrán  pro  umístění  římského  tábora  prostor 
dnešní historické části města, může souviset  s hustotou  tehdejšího 
vegetačního krytu. Porost dřevinami a křovinami na plošině, kde se 
nachází dnešní historická část města, mohl být tehdy mnohem hustší 
než  v  oblasti,  kde  byl  vybudován  římský  tábor.  Jinou  variantou  je 
možnost, že v oblasti dnešního Jevíčka se již tehdy nacházelo starší 
sídliště a římské vojsko nikdy netábořilo uvnitř sídlišť.
  Na závěr doufáme, že na základě podrobnějšího archeologického 
výzkumu  realizovaného  AÚ  AV  v  Brně,  se  v  krátké  budoucnosti  
dočkáme možná  dalších  překvapivých  nálezů,  které  blíže  poodhalí 
rozsah  římského  vojenského  tábora  v  Jevíčku,  dobu  jeho  trvání  
a  vzájemné  vztahy  mezi  Římany  a  Germány  v  této  oblasti. 
Bezprostřední  okolí  Jevíčka  se  tak  stává  po  nálezu  germánského 
osídlení a současného nálezu římského vojenského tábora významnou 
archeologickou lokalitou České republiky.   
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