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Květnové evergreeny… a novinky
Připomínat čtenářům zpravodaje, že květen patří v Jevíčku cyklistům, není třeba. Již několik 
let doprovází tento svátek cyklistiky v našem městě ještě jeden svátek, a sice hasičský. Slavení 
svátku sv. Floriána spojeného se slavnostní mší a průvodem bude letos doplněno slavnostním 
předáním a svěcením nové velkokapacitní cisternové stříkačky pro zásahovou jednotku sboru. 
Na její pořízení čerpáme evropskou dotaci a na vybavení zásahovým nářadím a pomůckami 
přispěly výrazně okolní obce, za což jim patří velký dík. Popřejme tedy organizátorům ZMN  
i hasičům, ať vše klapne, jak má. A ať to klapne i druhou květnovou sobotu, kdy budou mladí 
hasiči po roce opět měřit svoje síly na náměstí v rámci hry Plamen.
Město udělalo další krok ve spolupráci se zakarpatskou obcí Ko-
rytňany, zastupitelstvo schválilo smlouvu o spolupráci, která by 
měla být podepsána v rámci návštěvy ukrajinské delegace ve dnech  
4. až 8. května. První květnovou neděli by kromě slavnostního vy-
hlášení výsledků ZMN mělo proběhnout i slavnostní otevření nové-
ho sociálního zázemí Panského dvora, na které významně přispěl 
Pardubický kraj. Pardubický kraj také zahájil rozsáhlou rekonstruk-
ci střechy gymnázia, která po dokončení ještě zvýší majestátnost 
tohoto symbolu vzdělanosti našeho města. S gymnáziem, přesněji 
s jeho pedagogem - Adamem Wiltschem, bylo také spojeno letošní 
setkání pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“. Děkujeme všem organi-
zátorům.
Investiční rej ve městě pomalu, ale jistě startuje. Z akcí, které město právě realizuje a ze kterých 
máme po právu radost, mohu kromě zmíněného sociálního zázemí uvést také adaptaci prostor 
pro budoucí služebnu Městské policie v Jevíčku. V přízemí úřadu chystáme důstojné prostory 
pro nové dva strážníky. V ulicích je pravidelně uvidíte od července. Kvůli operativnosti bude 
hlídka vybavena také služebním vozidlem, o čemž už rozhodlo dubnové zastupitelstvo. Radost 
nám dělá také stavební ruch na nové ulici Římských legií. Pozemky jsou ještě k mání, ale kvapem 
jich ubývá, proto se ohlížíme po lokalitě další.
Květen uteče jako voda a vystřídá ho červen. A k začátku června u nás patří již šestý rok Je-
víčkovění. Rudovi Beranovi patří dík za to, že si tento již zdomácnělý festival múz vzal opět za 
svůj. Návštěvou nás poctí mimo jiné pan Josef Somr, vzpomeneme také na výraznou jevíčskou 

osobnost, nejen kulturního života – pana Rudolfa 
Šnébergera. Přijďte tedy na vernisáž jeho obrazů 
v synagoze. A nejen tam. Vše o Jevíčkovění 2017 
naleznete na plakátu uvnitř tohoto čísla. A ještě 
jedna důležitá informace závěrem. Náš zpravodaj 
má novou šéfredaktorku – paní Jitku Budigovou. 
Přejeme hodně elánu a invence v práci na Jevíč-
ském zpravodaji. Panu Robertu Jordánovi, který 
přesídlil do Moravské Třebové, děkujeme za spo-
lupráci na číslech minulých.

Mgr. Miroslav Šafář
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Knihovna uspořádala Velikonoce na zámečku

Kronikář města a historik pan František Plech 
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Zaměstnání sezonních pracovníků VPP pod Městem Jevíčko
Od 5. 4. 2017 má město zaměstnáno opět sezonní pracovníky. Tyto pracovní místa v rámci ve-
řejně prospěšných prací (VPP) jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, 
komunikací a zeleně ve městě s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu 
práce. Jedná se především o osoby s nižším vzděláním, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším 
věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno opět se 
zařadit do pracovního procesu. Zaměstnavatel tj. Město Jevíčko nemá možnost klást si velké 
nároky na kvalifikaci těchto pracovníků. Pokud chceme, aby město bylo udržované a bylo hezké, 
jsou nám tito lidé velice nápomocni. Začátkem roku byla písemně oslovena většina nezaměst-
naných, kteří jsou v evidenci ÚP ČR, a bylo jim nabídnuto zaměstnání na tyto sezonní práce, 
avšak většina se omluvila, že tyto práce nemůže přijmout a to ve většině případů ze zdravotních 
důvodů, ale i z důvodů jiných. Omezujícím kritériem pro přijetí sezonních pracovníků jsou jasně 
dané podmínky poskytovatele dotace – ÚP ČR, který sice umožňuje opakovanost zaměstnávání 
osvědčených pracovníků, ale až po splnění určité délky evidence na ÚP ČR (tím je doba 5 mě-
síců). Proto musí být na pracovní pozice VPP vybírány osoby, kteří tato kritéria splňují, a to jsou 
právě ti pracovníci, se kterými se občané našeho města budou nyní setkávat a mohou sledovat 
i odvádění jejich práce. Pro město je možnost spolupráce s ÚP ČR a možnost zaměstnávat tyto 
sezonní pracovníky dlouhodobě výhodná a užitečná. Např. v minulém roce čerpalo město na 
tyto pracovníky dotaci 2,5 mil. Kč.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Snižující se nezaměstnanost 
v moravskotřebovském  

a jevíčském regionu
Podle informací, které nám poskytla ředitel-
ka odboru Kontaktního pracoviště Moravská 
Třebová Vladimíra Kantoříková, došlo v měsíci 
březnu k poklesu celkového počtu uchaze-
čů o zaměstnání oproti únoru o 7,5%! Podíl 
nezaměstnaných osob činí v našem regionu 
v současné době 7,7 %. 
Pardubický kraj evidoval k 31. 3. 2017 celkem 
12 241 volných pracovních míst, nejvíce jich 
lze nalézt v okrese Svitavy. Mezi nejžádanější 
profese ze strany zaměstnavatelů patří výrobci 
a zpracovatelé potravin, obsluha strojů, řeme-
slníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební 
výroby, kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 
ve strojírenství.   
Pro nezaměstnané občany se díky „Příspěv-
ku na dojížďku“ zvětšuje nabídka pracovních 

Téma vždy prekérní
Zřejmě nejčastější a nejformálnější cestu, 
která zdravého a práceschopného člověka 
přivádí do hmotné nouze či do jiných patálií 
souvisejících se sociální potřebností, snad 
vůbec nejlépe vystihnul již před dobrými třiceti 
roky koryfej naší didaktiky pan učitel František 
Továrek. Pravdu jeho teze, jak - za jedním 
chybným krokem přicházejí další a vidina 
spořádaného života je stále pomyslnější, až 
přijdou konce, které jsou neodvratné - by jistě 
nerozporovali ani nynější sociální pracovníci 
či pracovnice. Jakkoli pan učitel svoje mínění 
stavěl na zkušenostech ze sociálně nestabilních 
končin prvorepublikového Československa, 
padnou jeho slova jako ulitá i do podoby 
dnešní společnosti. Respektive se dotýkají 
jejího určitého spektra. 
Mnozí sociálně potřební občané dnes 
dluží lichvářům tolik, kolik nejsou schopni 
v dohledné době vyrovnat. Přitom jejich životní 
náklady nadále převyšují hladiny možných  
i nemožných příjmů. A právě takto dotčení pak 
volají naléhavě o pomoc, obracejíce se přitom 
mimo jiné na vedení města. Zejména tehdy, 
mají-li ve své výchově a výživě nezletilé 
nezaopatřené děti. 
Depistážní činnost, tedy srozumitelně prevenci 
těch největších průšvihů v sociální oblasti by 
měli primárně zaštiťovat sociální pracovníci 
pověřených obecních úřadů, čili i takzvaných 
„dvojkových“ obcí, k nimž patří naše město. 
Neboť však toto nebylo od hektické reformy 
ministra Drábka zjevně praktikováno nejen 
u nás, zakotvila nyní Vláda ČR do připravené 
novely v § 91 odst. d) zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, přímo povinnost pro 
pověřené obecní úřady sociální práci vykonávat, 
a to v celém jim přiděleném správním obvodu. 
Tudíž budeme nuceni tak či onak výběrové 
řízení na sociálního pracovníka vypsat a znovu 
tuto pozici na našem úřadě zřídit. Novela má 
vstoupit v platnost od 1. 1. 2018.
Samozřejmě, názory na tuto věc se značně 
různí. A to nejen v řadách veřejnosti, nýbrž 
i v samotné radě města. Jistým oříškem je 
totiž míra kompetencí sociálního pracovníka. 
Stručně otázáno: co vlastně bude jeho náplní 
práce? V roce 2011, kdy došlo k Drábkově 
divoké reformě, si s tím město evidentně rady 
nevědělo a pozici sociálního pracovníka proto 
zrušilo, třebaže na něj od státu dál přicházely 
dotace. Tento krok měl pak přirozeně své 
konsekvence nejen v hodnotících zprávách 
příslušných auditorů, ale i v samotné praxi. Zde 
činnost sociálního pracovníka suploval kdekdo. 
Místostarostou počínaje a dobrou duší na 
rynku konče.  
Se sociální prací na malém městě souvisí 
přirozeně též forma a koncepce sociálních 
služeb. Avšak i zde stále přešlapujeme na 
místě a nejsme s to vykročit. Ať už doleva či 
doprava. Na straně jedné jsme toho názoru, 
že sociální pracovník města by mohl být 
současně manažerem naší pečovatelské služby, 
leč strana druhá tuto vizi zpochybňuje. Má 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Vlastimil Daněk
Gabriel Havlíček
Josef Korbel
Karel Novák
Pavel Müller
Zdeněk Hӓckl 
Jana Mikulášková
Blahoslav Hádr
Milada Obručová

za to, že člověka, jenž by měl nebyrokraticky  
a volně operovat v terénu, nelze svazovat další 
administrativou. Notabene když jen té, která je 
pro tuto pozici předepsána, bude vrchovatě. 
Zkrátka a dobře, nadevše důležitá, ne-li 
přímo rozhodující budiž sama persona, která 
na tento nijak záviděníhodný post hodlá 
aspirovat. Velmi záleží na tom, nakolik bude 
schopna samostatně řešit konkrétní případy 
od A do Z, přijímat a rozplétat klubka mnohdy 
nekonečné a do dobrých konců nerozpletitelné 
příze, a to tak, že za všech okolností zůstane 
důvěryhodnou autoritou nejen pro klienty, ale 
rovněž tak pro širokou veřejnost. Ta se sociální 
pomocí tomu či onomu potřebnému nemusí 
vždy úplně souhlasit. Nuže uvidíme. Poslání toť 
pro jednoho člověka vpravdě nelehké. 
Otázkou dále zůstává, jaká kritéria hodlají 
v budoucnu upřednostňovat členové bytové 
a sociální komise při přidělování městských 
bytů. Z posledních hlasování jasně vyplynulo, 
že více než momentální tíživá a krkolomně 
řešitelná sociální situace může být zohledněna 
především serióznost a dobrá reputace 
žadatele o byt. Navíc když ten přijímá pomoc 
s pokorou a nikoli jako samozřejmost. 
Připomeňme si, že město není ničím zavázáno 
bydlení garantovat. Komukoliv. A případy, 
kdy je opravdu ouvej a hrozí, že by mohlo 
nedejbůh skončit bez přístřeší nezaopatřené 
nezletilé dítě, jsou a budou i nadále v plné 
kompetenci příslušných sociálních pracovnic 
z úseku sociálně právní ochrany dětí úřadu obce 
s rozšířenou působností, tedy nám příslušného 
Městského úřadu Moravská Třebová.  
Nejlépe by přirozeně bylo, kdybychom 
pracovnice z odboru sociálně právní ochrany 
dětí,  této de facto poslední instance, vůbec 
nezaměstnávali. Leč bohužel, realita je prozatím 
jiná. A tudíž nezapomínejme na pravdivou 
predikci pana učitele Továrka a taky na to, že 
obvykle netrpíme za naše přednosti a pozitiva, 
nýbrž pykáme především za vlastní chyby  
a špatnosti.     
 Mgr. Rudolf Beran 
 předseda bytové a sociální komise

pokračování na str. 3
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 31. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), v platném znění, informuje o konání 19. 
zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolané-
ho starostou města Dušanem Pávkem, dipl. um.,  
v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 15. 05. 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) Zateplení bytového domu Křivánkova 98
6) Zpráva místostarosty o činnostech v Zadním 

Arnoštově
7) Koupě p. č. st. 74 v k. ú. Jevíčko-předměstí
8) Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice
9) Závěrečný účet města za rok 2016
10) Účetní závěrka města za rok 2016
11) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017
12) Korespondence, různé
13) Připomínky a náměty občanů
14) Diskuse
15) Usnesení

V Jevíčku dne 13. 4. 2017

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

 

Informace pro občany k ukládání bioodpadu
Do kompostárny Víska u Jevíčka (provozovatel Hanácká zemědělská společnost Jevíčko) bylo  
v roce 2016 přijato od města Jevíčko 405 tun biologicky rozložitelného odpadu. Z důvodu neu-
stále se opakujících případů s ukládáním nevhodného materiálu (zemina, beton, kamení, zbytky 
plastů, kovy, sklo a jiné) do sběrných kontejnerů níže uvádíme seznam biologicky rozložitelného 
materiálu, který je na kompostárnu přijímán. 
  Ing. Petr Komárek, Ph.D., vedoucí kompostárny

Do kontejneru patří a na plochu kompostár-
ny je povoleno ukládat pouze tyto suroviny:
- posečená tráva
- listí
- dřevní štěpky, větve do průměru 6 cm
- kůra
- piliny
- zbytky rostlin
- ovoce a zelenina

Informace o svozu  
komunálního odpadu  

ve dnech 1. 5. 2017  
a 8. 5. 2017

Svoz směsného komunálního 
odpadu místo Svátku práce 

dne 1. 5. 2017 bude proveden 
v sobotu 29. 4. 2017.

Svozové nádoby nejlépe nachystat 
k vývozu již v pátek večer.

Svoz směsného komunálního  
odpadu dne 8. 5. 2017 se uskuteční 

v běžném termínu.

Nezapomeňte prosím v uvedené dny 
přistavit svozové nádoby, 

děkujeme.

Informace platí pro město Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko.

Radek Mazal, 
SUEZ Využití zdrojů, a. s.

Dodatek č. 1 Grantového systému Města Jevíčko pro rok 2017
Tímto dodatkem se upravuje postup pro poskytování finančních dotací z rozpočtu města Jevíč-
ko na podporu cestovních nákladů na úhradu výdajů na dopravu soutěžních oddílů, kolektivů  
 spolků na soutěže nadregionálního významu. 
Dle těchto zásad nebudou poskytovány dotace příspěvkovým organizacím zřízeným Městem 
Jevíčko. Poskytnutí dotace není nárokové.

D) dotace určené na úhradu výdajů na dopravu soutěžních oddílů, kolektivů a spolků na 
soutěže nadregionálního významu
Cílová skupina:
Neziskové organizace se sídlem v Jevíčku.
Uznatelnými náklady jsou náklady na dopravu kolektivů, družstev a spolků na soutěže nadregio-
nálního významu. Cestovné je nutno doložit na formuláři „Cestovní příkaz“.
Nelze z ní hradit:
• Jiné náklady než náklady na dopravu výše uvedené.

Žádosti je možné předkládat na předepsaném formuláři nejpozději do 30. září 2017 na po-
datelnu Města Jevíčka, Palackého nám. 1, 56943 Jevíčko. Vyúčtování dotace se předkládá 
ve společném termínu všech ostatních grantů, do 16. ledna 2018.
V oblasti D bude rozděleno mezi žadatele max. 50.000 Kč.
Schváleno Zastupitelstvem Města Jevíčko dne 10. 4. 2017, usnesením č. 30/2, písm. q).

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčko

   Změna dopravního značení v Jevíčku 
Vážení občané. V Jevíčku dojde postupně ke změně dopravního značení na níže  
uvedených místních komunikacích. Na křižovatkách některých ulic bude uplatněno 

pravidlo o „PŘEDNOSTI VOZIDEL PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH NA KŘIŽOVATKU ZPRAVA“, tzn., že na místních 
komunikacích nebudou umístěné dopravní značky, aby upozorňovaly řidiče na hlavní či vedlejší 
komunikaci. Proto prosím, zopakujte si všichni tato pravidla, aby nedocházelo ke zbytečným 
kolizím.
Jedná se o ulice:
Nerudova – Nappova – Petra Bezruče, Vrchlického – Mackerlova – Římských legií, Soudní 
– Krátká, U Cihelny – Zadní – Dr.Klimeše – Dolní – Příční, Horní Farní – Dolní Farní – Spo-
jovací, Slunečná – Smolenská – Pionýrská, Růžová – Pivovarská. 
Další změna bude na ulici Horní Farní. Zde bude provoz upraven do jednosměrného provozu 
ve směru do náměstí, s provozem cyklistů v obou směrech. Rovněž provoz v ulici Krátká bude 
upraven do jednosměrného provozu ve směru z ulice Kostelní do ulice Soudní.
Závěrem žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali své automobily na 
chodnících pro chodce, což se týká i vozidel zásobování, která se tohoto nešvaru často dopou-
štějí.

Dopravní komise města Jevíčka

možností. Uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než 5 měsíců, může 
být díky podané žádosti finančně podpořen po dobu 6 měsíců. Podle vzdálenosti výkonu práce 
od místa trvalého pobytu se může finanční příspěvek vyšplhat až do výše 3 500 Kč měsíčně. 

 Mgr. Jitka Budigová

Abychom maximálně využili dostupný objem 
sběrných kontejnerů, upozorňujeme občany, 
že je nutné např. větve krátit na menší části 
30 – 50 cm. Stejně tak je nutné postupovat  
v případě ostatních zbytků „tuhých“ rostlin. 
Děkujeme, že třídíte nejen bioodpad.
Závěrečná informace se vztahuje k zemině  
a stavební suti – tuto je zakázáno pod pokutou 
svévolně ukládat na deponii před autostrádou 
a na autostrádě, tento druh odpadu je možno 
uložit pouze po předchozí dohodě s městem 
Jevíčko!

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

pokračování na str. 3

pokračování ze str. 2
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Usnesení z 57. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. března 2017
1/57 Rada pověřuje starostu jednáním s ve-

dením OD Jednota o umístění kontej-
nerů na části pozemku p. č. 170/3 v k. 
ú. Jevíčko-město na ul. Křivánkova, 

2/57 Rada schvaluje úhradu členského pří-
spěvku Regionu Moravskotřebovska  
a Jevíčska ve výši 70.150 Kč,

3/57 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořá-
daného organizací Svazem skautů 
a skautek ČR, oddíly Jevíčko dle před-
loženého seznamu,

4/57 Rada schvaluje úhradu partnerského 
poplatku pro MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko, o. p. s. na rok 2017 pro 
ve výši 8.472 Kč,

5/57 Rada schvaluje pronájem kulturního 
domu v Zadním Arnoštově Tarokové-
mu klubu k uspořádání tradičního Je-
víčského tarokového turnaje, který se 
uskuteční 4. 11. 2017 za úhradu spo-
třebované energie,

6/57 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
městské chaty pro ZŠ Jevíčko k ví-
kendové akci školní družiny ve dnech  
16. – 18. 6. 2017, 

7/57 Rada schvaluje bezplatné zapůjčení 
párty stanu pro Kulturní služby města 
Moravská Třebová na festival Dnů slo-
venské kultury, které proběhnou 22. 4. 
2017,

8/57 Rada schvaluje dotaci pro zákonné 
zástupce reprezentantky ČR na ME  
v twirlingu ve výši 5.000 Kč na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy,

9/57 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
synagogy pro RC Palouček k uspořá-
dání akce „Burza dětského oblečení  
a potřeb“, která proběhne ve dnech 
25. 4. 2017 – 28. 4. 2017,

10/57 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
synagogy pro P. A. O. S. Thurn Taxis, 
Biskupice 153 k uspořádání vzpomín-
kového koncertu, který proběhne dne 
28. 4. 2017,

11/57 Rada schvaluje zapůjčení kovových zá-
bran a párty stanu pro Služby města 
Velké Opatovice na Opatovickou pouť, 
která proběhne 22. 4. 2017 za poplatek 
500 Kč,

12/57 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

13/57 Rada schvaluje CN PhDr. Antonína 
Štrofa na zpracování vědeckého (doku-
mentaristického) bronzového depotu 
– pokladu předmětů, který se nachází 
v Městském muzeu v Jevíčku za část-
ku do 10.000 Kč a rozpočtové opatření  
§ 3315 položka 5169 v částce 10.000 Kč, 

14/57 Rada schvaluje zakoupení 2 ks stanů 3 
x 4,5 m za částku 10.798 Kč vč. DPH pro 
potřeby města a rozpočtové opatření 
§ 3319 položka 5137 v částce 10.800 Kč,

15/57 Rada pověřuje místostarostu zajiště-
ním úředního překladu smlouvy do 
českého jazyka o spolupráci s Ukrajin-
ským městem Korytňany, která se týká 
návštěvy města Jevíčka zástupci měs-
ta Korytňany a Užhorodského okre-
su v počtu 4 osob, která se uskuteční  
v květnu 2017,

16/57 Rada schvaluje zapůjčení pódia, párty 
stanu, stolů, lavic a přistavení kontej-
neru pro firmu REHAU Automotive,  
s. r. o., Jevíčko na firemní akci, která pro-
běhne 3. 6. 2017 za poplatek 500 Kč,

17/57 Rada schvaluje provedení restaurátor-
ského průzkumu výkladců domu č. p. 
71 na ul. Třebovská v Jevíčku dle po-
žadavků závazného stanoviska orgánu 
památkové péče v částce do 10.000 Kč,

18/57 Rada schvaluje vyřazení z evidence 
motorových vozidel a z majetku města 
vozidlo Škoda Favorit SYE 15-40 ke dni 
25. 3. 2017,

19/57 Rada pověřuje IT zajištěním výběru 
ojetého vozidla pro technické pracov-
níky města do částky 50.000 Kč vč. taž-
ného zařízení,

20/57 Rada schvaluje zakoupení a umístění 
dopravního značení na místních ko-
munikacích ve městě Jevíčku na zákla-

dě doporučení komise pro dopravu, 
dopravní obslužnost a bezpečnost  
a na základě souhlasného stanoviska 
dopravního inženýra P ČR DI Svitavy, 
které zajistí IT ve spolupráci s předse-
dou uvedené komise,

21/57 Rada pověřuje IT zajištěním cen par-
kovacích automatů, které by byly  
v budoucnu umístěné na Palackého 
náměstí,

22/57 Rada pověřuje místostarostu a radního 
Mgr. Rudolfa Berana přípravou vyhlá-
šení výběrového řízení na sociálního 
pracovníka zařazeného do MěÚ Jevíč-
ko,

23/57 Rada pověřuje tajemníka přípravou 
vyhlášení výběrového řízení na pra-
covníka, který bude vykonávat agendu 
přestupkového řízení podle nového 
zákona o přestupcích,

24/57 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT 
s.r.o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 
Hlinsko na vypracování projektové do-
kumentace na akci „Chodník v parku  
U Zámečku, Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 72.721 Kč vč. DPH,

25/57 Rada pověřuje IT projednáním úpra-
vy vedení VN na pozemcích p. č. 3053  
a p. č. 1497 oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí, 

26/57 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
na výměnu plynového kotle v bytě č. 9 
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za částku 
33.680 Kč bez DPH (38.732 Kč vč. DPH) 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka,

27/57 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11 vel. 
1 + kk na ul. Svitavská 838, Jevíčko 
a bytu č. 8 vel. 2 + 1 na ul. K. Čapka 
782, Jevíčko žadatelkám dle zápisu na 
doporučení komise bytové a sociální,

28/57 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 1.

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

Usnesení z 58. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. dubna 2017
1/58 Rada schvaluje CN firmy Jazykové cen-

trum Correct, Kozí 27/2, Brno za úřed-
ní překlad smlouvy o spolupráci mezi 
městem Jevíčko a Ukrajinským měs-
tem Korytňany za částku 870 Kč bez 
DPH (1.052,70 Kč vč. DPH), 

2/58 Rada schvaluje hospodářský výsledek 
příspěvkové organizace ZŠ Jevíčko za 
rok 2016 ve výši 11.868,25 Kč, kdy tato 
částka bude převedena do rezervního 
fondu,

3/58 Rada schvaluje inventarizační zprávu  
o provedené fyzické a dokladové in-
ventarizaci majetku příspěvkové orga-
nizace ZŠ Jevíčko k 31. 12. 2016,

4/58 Rada schvaluje účetní závěrku pří-
spěvkové organizace ZŠ Jevíčko za rok 
2016 dle předložených podkladů a o 
úkonu schválení účetní závěrky bude 
sepsán protokol, 

5/58 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
sálu zámečku pro MŠ Jevíčko ve dnech 

21. 8. 2017 až 24. 8. 2017 za účelem po-
řádání školení „Logopedický asistent“,

6/58 Rada pověřuje vedoucí PBH a IT od-
bornou konzultací problému v bytě 
Komenského nám. 167 dle zápisu,

7/58 Rada schvaluje finanční dotaci pro 
Gymnázium Jevíčko na organizaci 
oslav 120. výročí založení Gymnázia 
Jevíčko ve výši 20.000 Kč na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy,

8/58 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

9/58 Rada schvaluje konání koncertu de-
chové hudby Kunštát v sále kina Jevíč-
ko, který se uskuteční v neděli 23. 4. 
2017 za úhradu honoráře ve výši 5.000 
Kč a občerstvení do 2.500 Kč,

10/58 Rada schvaluje CN Ing. Petra Ježka, 
EUR ING, autorizovaného inženýra pro 
techniku prostředí staveb, Štouračova 
13, 635 00 Brno na zpracování alter-
nativního řešení optimalizace zdro-

je tepla a soustavy vytápění objektu 
městské ubytovny, Soudní 51, Jevíčko 
za částku 5.000 Kč (není plátce DPH),

11/58 Rada odvolává Mgr. Roberta Jordána 
z funkce předsedy redakční rady Jevíč-
ského zpravodaje na vlastní žádost,

12/58 Rada jmenuje Mgr. Roberta Jordána 
členem redakční rady Jevíčského zpra-
vodaje,

13/58 Rada jmenuje Mgr. at Bc. Jitku Budigo-
vou předsedkyní redakční rady Jevíč-
ského zpravodaje,

14/58 Rada schvaluje přijetí dotace od Mini-
sterstva pro místní rozvoj pro Město 
Jevíčko ve výši 6.753.978 Kč na pořízení 
velkokapacitní cisternové automobilo-
vé stříkačky pro JSDH Jevíčko,

15/58 Rada schvaluje znění zadávací do-
kumentace pro výběr zhotovitele, 
seznam firem k obeslání pro podání 
nabídky a složení komise pro oteví-
rání obálek a hodnocení nabídek na 
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30/1 Zastupitelstvo  určuje:
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Pavlu Konečnou 
a Mgr. Petra Votroubka,

30/2 Zastupitelstvo  schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Ing. Franti-

šek Bušina, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pá-
vek,

b)  program zasedání,
c)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 

Jevíčko a Mgr. Ondřejem Suchanem, Lu-
cemburská 5, 130 00 Praha 3 pod restau-
rátorským dohledem Jaroslava Doskočila, 
Na Petynce 141/110, 169 00 Praha 6 na 
akci v rámci PR MPZ „Restaurování vý-
kladců, výroba replik dveří domu Třebov-
ská 71 Jevíčko“ ve výši 506.476 Kč (není 
plátce DPH) za podpory dotace z MK ve 
výši 394.000 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy,

d)  výsledek zadávacího řízení na akci „Do-
tační management na projekt stavebních 
úprav víceúčelového objektu č. p. 41 ul. 
Kostelní, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodněj-
ší nabídku podala firma EGRANT, s. r. o., 
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové 
za nabídkovou cenu ve výši 163.350 Kč vč. 
DPH, 

e)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a firmou EGRANT, s. r. o., Veverko-
va 1343/1, 500 02 Hradec Králové na akci 
„Dotační management na projekt staveb-
ních úprav víceúčelového objektu č. p. 41 
ul. Kostelní, Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
163.350 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

f)  zpracování projektové dokumentace pro 
DSP a DPS u společnosti B. H. enginee-

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 10. dubna 2017
ring, s. r. o., Mezírka 775/1, Brno-Veveří 
na projekt stavebních úprav víceúčelové-
ho objektu č. p. 41 ul. Kostelní, Jevíčko za 
cenu 480.000 Kč bez DPH (580.800 Kč vč. 
DPH),

g)  koupi pozemku p. č. 2339 (8.131 m2) – les-
ní pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od  
H. Š. z Jevíčka za cenu 115.000 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a H. Š. na 
koupi pozemku p. č. 2339 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

h)  výsledek zadávacího řízení na akci „Obno-
va fasády domu č. p. 1 a 2 MěÚ na Palac-
kého náměstí, Jevíčko, včetně otvorových 
prvků“, ve kterém nejvýhodnější nabídku 
podala firma Ing. Jan Matoušek – Agro-
stav Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 Je-
víčko za nabídkovou cenu ve výši 992.866 
Kč bez DPH (1.201.368 Kč vč. DPH),

i)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou Ing. Jan Matoušek – Ag-
rostav Jevíčko, Olomoucká 226, 569 43 Je-
víčko na akci „Obnova fasády domu č. p. 
1 a 2 MěÚ na Palackého náměstí, Jevíčko, 
včetně otvorových prvků“ za nabídkovou 
cenu 992.866 Kč bez DPH (1.201.368 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

j)  provedení oprav místních komunikací 
na ul. Slunečná, K. Čapka, Soudní a Hor-
ní Farní firmou SÚS Pardubického kraje, 
cestmistrovství Moravská Třebová, Ná-
dražní 15, 571 01 Moravská Třebová za 
nabídkovou cenu 174.376 Kč vč. DPH,

k)  provedení oprav výtluků obslužných ko-

munikací firmou SÚS Pardubického kraje, 
cestmistrovství Moravská Třebová, Ná-
dražní 15, 571 01 Moravská Třebová za 
nabídkovou cenu 257.730 Kč vč. DPH se 
spolufinancováním Hanáckou zeměděl-
skou společností Jevíčko, a. s.,

l)  koupi spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. ¼ k celku pozemku p. č. 5142 (11167 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí od J. M. z Bolatic za cenu 60 Kč za m2, 
celkem 167.505 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J. M. na koupi spolu-
vlastnického podílu pozemku p. č. 5142  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

m)  koupi spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. 2/12 k celku pozemku p. č. 5142 
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí od  
S. B. z Lokte za cenu 60 Kč za m2, celkem 
111.670 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a S. B. na koupi spoluvlastnického 
podílu pozemku p. č. 5142 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

akci „Zateplení bytového domu č. p. 98  
v Jevíčku“ dle zápisu,

16/58 Rada schvaluje dar ve výši 10.000 Kč na 
Burzu filantropie v Pardubickém kraji,

17/58 Rada schvaluje CN firmy ARR ČR - MO-
LATRADE, s. r. o., Osek nad Bečvou 
na zpracování studie proveditelnosti  
v rámci akce „Sociální bydlení Jevíčko – 
stavební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“ za částku 44.000 Kč bez DPH 
(53.240 Kč vč. DPH),

18/58 Rada schvaluje vybudování jednoho 
kontejnerového stání na pozemku p. č. 
187/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici 
M. Mikuláše,

19/58 Rada schvaluje úhradu faktur za pro-
vedené práce v budově MěÚ Jevíčko 
firmou ELDEK, s. r. o. Cetkovice v celko-
vé částce 85.070 Kč vč. DPH dle zápisu,

20/58 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o pod-
mínkách provedení stavby k realizaci 
stavby „Modernizace silnice II/366 Kře-
nov – Zadní Arnoštov“,

21/58 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pardubickým krajem o právu 
použití pozemku pro stavbu „Oprava 
vodovodu, kanalizace a komunikace 
na ul. Růžová a Soudní v Jevíčku“,

22/58 Rada schvaluje CN firmy M-SILNICE,  
a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice na 

opravu a zadláždění části ul. U Zámeč-
ku před domy č. p. 303 a č. p. 304 za 
částku 36.299 Kč vč. DPH,

23/58 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
o ceně s majiteli pozemku p. č. st. 74  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

24/58 Rada schvaluje smlouvu o zříze-
ní služebnosti mezi Městem Jevíčko  
a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3 na zřízení věc-
ného břemene – služebnosti na po-
zemcích p. č. 4234, p. č. 4235/1, p. č. 
4236/1, p. č. 4237/1, p. č. 4238/1, p. č. 
4239 a p. č. 4242, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy,

25/58 Rada schvaluje smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-2006467/VB/01 a č. 
IE-12-2006467/VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemky 
p. č. 96/24, p. č. 107/9, p. č. 107/8, p. 
č. 96/9, p. č. 96/7, p. č. 2, p. č. st. 6, p. 
č. st. 116/1, vše v k. ú. Jevíčko-město  
a pozemky p. č. 1752/1, p. č. st. 379, p. 
č. st. 102/1, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí, výši jednorázové náhrady 4.900 

Kč bez DPH a 3.500 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

26/58 Rada schvaluje smlouvy o právu pro-
vést stavbu č. IE-12-2006467/HDV/01  
a č. IE-12-2006467/HDV/02 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
na pozemcích p. č. st. 6 v k. ú. Jevíčko-
-město a p. č. st. 379 a p. č. st. 102/1, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy,

27/58 Rada schvaluje provedení navržených 
opatření na stromech v parku u zámeč-
ku a před domem č. p. 458 na ul. A. K. 
Vitáka v Jevíčku,

28/58 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru zajištěním znaleckého 
posudku od pana Ing. Jaroslava Kola-
říka, Ph.D., Na Štěpnici 945, Rosice na 
současné posouzení vzrostlých lip na 
Komenského náměstí v Jevíčku, který 
provedl znalecký posudek v roce 2012,

29/58 Rada schvaluje záměr vydání knihy Ol-
dřicha Koudelky „MALOHANÁCKÉ HA-
LALÍ“ v počtu 500 ks za částku 124 Kč/
ks bez DPH a pověřuje starostu jedná-
ním s okolními obcemi ve věci spolufi-
nancování knihy.

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Aktuality z kraje - během tří let opraví kraj historicky cenné 
lehárny v Jevíčku
Rada Pardubického kraje na svém dnešním jednání schválila návrh na zaháje-
ní zadávacího řízení na výběr dodavatele, který zajistí obnovu leháren pavilonů  
S a N v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku. Předpokládané náklady investiční akce, 
která bude rozdělena do tří etap, 
činí 16,5 milionu korun.

„Původně předpokládané náklady ve 
výši necelých 10 milionů korun bylo 
nutné navýšit, jelikož do realizační 
projektové dokumentace musely být 
zapracovány připomínky a požadav-
ky odboru památkové péče. Jedná 
se například o výrobu replik původ-
ních rolet a dalších historických prv-
ků. Je nutné si uvědomit, že pavilony 
byly postaveny v letech 1913 až 1916 
a v roce 2016 byly budovy celého 
sanatoria prohlášeny nemovitou 
kulturní památkou,“ uvedl hejtman 
Martin Netolický. „Díky tomuto projektu opravíme lehárny, které slouží pacientům s pneumo-
logickým onemocněním či TBC. Ti jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit 
budovu,“ sdělil Netolický.
Obnova leháren je rozložena do tří etap. První etapa proběhne v letošním roce a zahrnuje 
zhruba třetinu obnovy pavilonu S. V rámci druhé etapy, která by měla být zahájena příští rok, 
bude jeho obnova dokončena. „Rekonstrukce pavilonu S spočívá v kompletní obnově všech 
částí dřevěné konstrukce včetně dřevěných výplní skeletu, výplní otvorů a nátěrů. Dále se jed-
ná o obnovu klempířských a zámečnických konstrukcí, elektroinstalace a hromosvodu. Dojde 
také ke statickému zajištění havarijních konstrukčních prvků. Pro bezbariérový přístup budou 
v pavilonu S umístěny mobilní dřevěné vyrovnávací rampy, což umožní pacientům jednodušší 
pohyb po budově,“ sdělil krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. Poslední část re-
konstrukce, plánovaná na rok 2019, zahrnuje celou obnovu pavilonu N. “Zde je navržena obno-
va klempířských prvků, elektroinstalace a nátěrů celé dřevěné konstrukce. Stávající dispoziční 
řešení, vzhled a výška zůstanou zachovány,“ uvedl radní Valtr.

Zdroj: Webové stránky Pardubického kraje, 10. 4. 2017

Rekonstrukce střechy budovy 
gymnázia
V pondělí 20. března 2017 byla zahájena opra-
va střechy budovy gymnázia. Oprava spočívá 
v odstranění stávající střešní krytiny i celého 
nevyhovujícího krovu a provedení nových 
konstrukcí. Stávající plechová krytina bude 
vyměněna za pálenou střešní krytinu. Malé 
stříšky nad hygienickými místnostmi budou 
zastřešeny plechovou střešní krytinou. Nová 
střecha bude tvarově stejná jako dosavadní 
střecha gymnázia, sklony střechy budou také 
zachovány. Budou odstraněny veškeré klem-
pířské konstrukce na střeše (okapní žlaby, 
oplechování říms apod.) a nahrazeny novými. 
Náklady na opravu, které přesahují částku  
6 miliónů Kč, jsou hrazeny z rozpočtu Pardu-
bického kraje. Z důvodu rekonstrukce střechy 
budovy gymnázia bude zadní vchod od 21. 3. 
do 31. 8 2017 uzavřen. Vstup do školy bude 
pouze hlavním vchodem z ulice A. K. Vitáka. 
Školní rok 2017 – 2018 zahájíme pod novou 
střechou.

Mgr. Jiří Janeček

n)  vícepráce v částce 83.045 Kč vč. DPH  
a méněpráce v částce 113.577 Kč vč. DPH 
v rámci akce „Archiv MěÚ Jevíčko“, prove-
denou firmou ELDEK, s. r. o., Hlavní 177, 
Cetkovice,

o)  cenovou nabídku firmy NEWIS TRADE,  
s. r. o., Na Lysinách 457/20, Praha 4 na 
dodání a instalaci regálů do nově zbudo-
vaného archivu v budově MěÚ za částku 
103.281 Kč bez DPH (124.970 Kč vč. DPH),

p)  smlouvu o spolupráci mezi obcí Kory-
tňany, Užhorodský okres, Zakarpatská 
oblast (Ukrajina) a městem Jevíčko, okres 
Svitavy, Pardubický kraj (Česká republika)  
o rozvoji spolupráce ve sféře školství, 
mládeže, kultury, sportu, cestovního ru-
chu, ekonomiky a samosprávy,

q)  dodatek č. 1 Grantového systému města 
Jevíčka na rok 2017,

r)  cenovou nabídku firmy Auto Pokorný,  
s. r. o., Okružní 25a, 638 00 Brno na za-
koupení osobního vozidla zn. Dacia Dus-
ter pro Městskou policii Jevíčko za částku 
409.075 Kč vč. DPH, které bude dodá-
no vč. montáže zvláštního výstražného  
a zvukového zařízení (majáková rampa),

s)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 2 na rok 
2017,

30/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu Policie ČR Moravská Třebová  

o bezpečnostní situaci za rok 2016 na Je-
víčsku,

b)  zprávu o činnosti a hospodaření PBH 
města Jevíčka,

c)  informaci místostarosty o přiznané dota-
ci v rámci IROP a probíhajícím zadávacím 
řízení na akci „Zateplení bytového domu  
č. p. 98 v Jevíčku“,

d)  informaci starosty o zápisu ze schůze ko-
mise dopravní, která se konala 15. 3. 2017, 
o zápisu ze schůze bytové a sociální, která 
se konala 15. 3. 2017 a o zápisu ze schůze 
SPOZ, která se konala dne 20. 3. 2017,

e)  informaci místostarosty o předpokláda-
ných rozpočtových nákladech na restau-
rování tabernáklu hlavního oltáře kostela 
NPM v Jevíčku,

f)  zápis z jednání pracovní skupiny pro re-
generaci MPZ Jevíčko ze dne 5. 4. 2017 
s návrhem na doplnění akcí do anketního 
dotazníku pro rok 2018,

g)  informaci starosty o úpravě rozpoč-
tu Města Jevíčko č. 1 na rok 2017, který  
v rámci rozpočtového opatření schválila 
RM na 57. schůzi dne 20. 3. 2017, 

30/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení 11/2 písm. j) ze dne 12. říj-

na 2015 – ZM schvaluje prodej nově za-
měřeného pozemku p. č. 4236/8 (671 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
R. H. a M. H. z Biskupic za cenu 500 Kč/m2, 
celkem 335.500 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč + zálohu nákladů spojených s re-

alizací přípojek stavby na tomto pozemku 
ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a R. H. a M. H. na prodej 
pozemku p. č. 4236/8 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu popř. místosta-
rostu podpisem smlouvy,

b)  bod usnesení 13/2 písm. o) ze dne 14. 
prosince 2015 – ZM schvaluje prodej nově 
zaměřeného pozemku p. č. 4236/4 (718 
mm2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí A. L. z Jevíčka za cenu 500 Kč/m2, celkem 
359.000 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
+ zálohu nákladů spojených s realiza-
cí přípojek stavby na tomto pozemku 
ve výši 60.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a A. L. na prodej pozem-
ku p. č. 4236/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

30/5 Zastupitelstvo neschvaluje:
a)  cenovou nabídku od firmy Auto Pokorný, 

s. r. o., Okružní 25a, 638 00 Brno na zakou-
pení osobního vozidla zn. Dacia Dokker 
pro technické pracovníky města Jevíčka 
za částku 272.700 Kč vč. DPH s úhradou ze 
schváleného úvěru na investiční akce roku 
2017,

b)  setrvání stánku PNS na Palackého náměs-
tí a pověřuje starostu jednáním s novým 
majitelem stánku o jeho odstranění.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Úspěch Základní školy Jevíčko v literární olympiádě
V úterý 28. března 2017 se pět statečných deváťáků ze Základní školy v Jevíčku 
vydalo na Literární olympiádu do Svitav, kterou již druhým rokem zorganizova-
la okresní knihovna. Jakmile jsme dorazili na místo soutěže, následující hodinu  
a půl jako bychom byli v transu. Apostrofa, metonymie, personifikace a podobné 
odborné názvy… Sama za sebe můžu říct, že už dlouhou dobu nechci ani vidět, 
ani slyšet:-) Nikdy jsem asi neviděla tolik soustředěných a nervózních pohledů na 
jednom místě. Po dlouhém zápase s nejrůznějšími úkoly a texty nastal zasloužený 
odpočinek, který samozřejmě doprovázel stres, všichni jsme chtěli moc vyhrát. Za 
naši školu se nejlépe vedlo Aničce Ševčíkové, která obsadila 3. místo. Mezi řešiteli 
s velmi dobrým výsled-
kem se objevila ještě  
spolužačka Natka Fin-
sterlová a k mému po-
těšení i já. Doufám, že 
se naše škola příští rok 
znovu zúčastní a získá 
zpět putovní pohár, kte-
rý se u nás ohříval celý 
loňský školní rok.

Minaříková Tereza

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

JARNÍ DÍLNA A VYNÁŠENÍ MORANY
V úterý 21. dubna 2017 se konala jarní díl-
na, kde si děti měly možnost s rodiči vytvořit 
něco pěkného pro radost a protáhnout si tě-
líčko při jarní jízdě na koloběžce překážkovou 
dráhou.
Poté jsme se sešli před školkou, kde jsme při-
vítali jaro písničkou a se zimou se rozloučili 
vynesením Morany do potoka za Jevíčkem.
Děkujeme rodičům za hojnou účast a přeje-
me mnoho teplých dnů.
 

Za mateřskou školu Denisa Jeřábková

Krajská přehlídka dětských recitátorů i letos s jevíčskou účastí
I v letošním školním roce se můžeme těšit na krajské kolo v recitaci, neboť v Pardubicích budou vystupovat tři recitátorky ze Základní školy Je-
víčko. Zastoupení budeme mít ve dvou kategoriích. Eliška Mauerová bude soutěžit ve III. kategorii (6. a 7. třída), IV. kategorii (8. a 9. třída) budou 
reprezentovat dvě žákyně, Natálie Finsterlová a Anna Ševčíková. Věříme, že děvčata svým projevem i výběrem textů (tentokrát z dílny K. Legáto-
vé, J. Žáčka, I. A. Krylova, K. Čapka, I. Wernische či S. Silversteina) zaujmou nejen posluchače, ale také porotu.  

Jiřina Finsterlová

MUDr. Ivana Křížová
dovolená  

od 10. 5. - 24. 5. 2017 včetně

MUDr. Alena Blahová
Interní ambulance neordinuje

 22. - 24. 5. 2017

MUDr. Iveta Mrázková
neordinuje  9. 5. 2017

MUDr. Jana Nádeníčková 
dovolená: 09. 5. – 12. 5. 2017.

 Pouze akutní stavy ošetří MUDr. Hájek 
ve svých ordinačních hodinách

 (tel. 739 318 388).
http://detskylekar-jevicko.cz

MUDr. Jana Melková 
dovolená 1. - 8. 5. 2017 

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinujeme 5. 5. 2017 - 

1. pátek a také 9. 5. 2017 z důvodu kardio-
logického kongresu zástup, pouze akutní 

stavy ordinace MUDr. Trčková 
a MUDr. Křížová

Literární olympiáda
Konečně přišel bláznivý den,
na který dlouho nezapomenem.
Nervy nám drásají tělo,
jen aby z nás něco zbylo.

Skupinka naše cestou jásá,
na konci ale nálada klesá.
Čeká nás totiž velké klání,
teď musíme být chvilku vážní.

Za řešením jsme se vydali,
za výsledky se poté modlili.
Přivezli jsme třetí místečko, 
děkujeme, ty chytrá Aničko.

V autobusu jsme byly jak sardinky,
naše nohy byly cestou zpět chudinky.
Dopadlo to dobře letos i loni,
i když jsme přijeli unaveni.

A příští rok?  Posléze? 
Možná dovezeme opět vítěze. 

Nikola Adamová
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GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Úspěch v krajském kole Wolkrova Prostějova
I v letošním roce jsme se zúčastnili krajského kola WP, které se usku-
tečnilo v Pardubicích dne 15. 3. 2017.
Na tuto soutěž jsme vybírali poměrně dlouhou dobu vhodné texty, 
takové, aby dětem vyhovovaly a ztotožnily se s nimi. Bylo to těžké  
a jevíčská knihovna se stala téměř naším druhým domovem.
Nakonec se z desítek textů podařilo vybrat tři autory, kteří zaujali, 
a studenti, kteří se zúčastnili této soutěže, si vybrali svoje recitační 
texty. Zdeňka Mauerová si vybrala Alexandru Berkovou a text O malé 
bílé cedulce, Adélu Sedláčkovou zaujal text Roberta Fulghuma Jak to 
vzniklo a Vít Václavek přednesl text Ivana Krause – Žít je nebezpečné. 
Naši studenti soupeřili v každé kategorii s téměř dvaceti konkurenty 
a vedli si výtečně.
Všichni tři předvedli skvělá vystoupení, která ocenili v závěrečném 
hodnocení i porotci, ale jak to tak bývá, vítěz a postupující do ce-
lostátního kola WP může být jen jeden. Je úžasné, že už potřetí se  
z krajského kola do celostátního probojovala studentka třetího roční-
ku našeho gymnázia, Zdeňka Mauerová.
Zdeňka nás bude reprezentovat v době od 13. do 16. června 2017  
v Prostějově. Nám nezbývá nic jiného, než držet palce a věřit, že si celý 
pobyt v Prostějově užije a načerpá mnoho sil do dalších recitačních 
soutěží.
 
Zdeni, blahopřejeme.        Mgr. Jana Sedláčková

Bronzové umístění  
v okresním kole

V září 2016 byl zahájen již 8. ročník soutěže Finanční gramotnost, kte-
rou pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana vyhlašuje 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a která je podporována 
hejtmany celkem jedenácti krajů. 
V naší škole se soutěže zúčastnilo celkem 138 studentů prv-
ních až třetích ročníků. Nejlepšího výsledku dosáhl Franti-
šek Machorek ze třídy 2.B. Ten společně se Zdeňkou Mauero-
vou (3.B) a Adamem Bartuňkem (také 3.B), kteří obsadili druhou  

a třetí příčku, vytvořil 
tříčlenný tým postupu-
jící do okresního kola. 
Zde družstvo obsadilo 
celkové třetí místo. 

K dosaženým výsled-
kům blahopřejeme!

Mgr. Lenka Hrbáčková

Velký úspěch Dechového orchestru 
ZUŠ Jevíčko

Dne 25. března se Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko zúčastnil krajského 
kola soutěžní přehlídky dechových orchestrů v Přelouči.  Náš orche-
str si na soutěž připravil  
a nastudoval dvě krásné, 
náročné skladby. Jako první 
zazněla skladba autora Ja-
coba de Haana – Free World 
Fantasy. Osmi minutovou 
skladbu jsme zahráli s ra-
dostí, pomyslnou lehkostí 
a snahou co nejlépe uspět 
v tak náročné konkurenci. 
Také druhá skladba Trilogy 
od Johna Williamse nám 
dala příležitost projevit se, ukázat a zúročit naše soutěživé snažení.  
A povedlo se! Získali jsme krásné první místo a je to velký úspěch. Naše 
téměř tříměsíční příprava, trpělivost a píle nás odměnila vítězstvím. 
Vážíme si toho, že náš školní orchestr má v Jevíčku velkou tradici. Je 
nedílnou součástí kulturního života nejen ve městě a okolí, ale získává 
si stále více příznivců, věrných posluchačů, a dostává se tak do širšího 
povědomí. Jsme rádi, že můžeme lidem dělat radost a potěšení, je to 
velká inspirace pro naši další práci a hudební rozvoj. Všem děkuji.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Žáci ZUŠ Jevíčko v soutěžích
V letošním školním roce soutěžili naši žáci v oborech hra na klavír  
a hra na housle.
Školní kolo proběhlo ve středu 15. února v ZUŠ Jevíčko, kde soutěžili 
žáci ve hře na klavír ze tříd p. uč. Ivany Svojanovské, Martina Kouřila 
dipl.um a Bc. Lucie Kucianové a žáci z houslové třídy p. uč. Veroniky 
Holíkové DiS.
Do okresních kol postoupilo celkem 9 žáků:
Dorotea Kotrlová – housle 0 kategorie, 1. místo v okresním kole s po-
stupem do krajského kola – krajské kolo 2. místo 
Pavlína Langerová – housle VI. kategorie – 2. místo v okresním kole
Barbora Staňková – housle VI. kategorie –  2. místo v okresním kole
Barbora Foretová – housle VII. Kategorie –  2. místo v okresním kole
Eliška Beranová – klavír VI. kategorie –  3.místo (učitel M. Kouřil)
Filip Kaderka – klavír X. kategorie – 1. místo s postupem do krajského 
kola  – krajské kolo 2. místo (učitel M. Kouřil)
Mariana Stenzlová – klavír I. kategorie – 3. místo v okresním kole (uči-
telka L. Kucianová)
Elena Forethová – klavír II. kategorie – 2. místo v okresním kole (učitel-
ka I. Svojanovská)
Eliška Lexmanová – klavír VI. kategorie – 2. místo v okresním kole (uči-
telka I. Svojanovská)
Petr Mooz – klavír X. kategorie – 2. místo (učitelka I. Svojanovská)
Všem soutěžícím gratuluji a učitelům děkuji za svědomitou přípravu 
svých žáků a dosažené výsledky v soutěžích.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

Etiend Band je opět úspěšný
Ve středu 5. dubna se orchestr Etien Band ZUŠ Jevíčko zúčastnil krajského kola 
soutěžní přehlídky jazzových a ostatních orchestrů ve Svitavách. Ve velké konku-
renci obstál na výbornou a umístil se na prvním místě s postupem do celostátního 
kola soutěže, které se bude konat 9. června v Litvínově. Poděkování za příkladnou 
reprezentaci školy patří všem členům orchestru, jejich vedoucímu Radku Kavanovi 
i spoluúčinkujícím pedagogům.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     květen  2017

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky

9:00 HRÁTKY
S DĚTMI

pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA

Z A V Ř E N O

Projekt Ambasadorky  Mléko a mléčné výrobky – samostatný plakát

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

3.5.2017 zajímavostizajímavosti

středa 10.5 zpíváme pro radost

středa 17.5 cvičme v rytme

středa 24.5 vycházka

Středa 31.5 hrátky

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

Jevíčští skauti uctili památku Jiřího Wenzla
Dne 15. dubna 2017 se sešlo několik členů skautských oddílů Jevíčko 
na křižovatce u Petrůvky, kde jsme si připomněli 72 let od zastřelení  
br. Jiřího Wenzla. Před tímto setkáním jsme požádali pány Jiřího Živ-
ného a Miloše Vykydala, aby nám vyrobili nový křížek, jelikož ten pů-
vodní se rozpadl. Za to jim patří velký dík.

Br. Petr Müller nebyl jediný ze skautů v našem 
okolí, který položil svůj mladý život v boji proti 
fašismu. Ten druhý se jmenoval Jiří Wenzl.  Br. Jiří 
se narodil 8. června 1923 jako poslední mužský 
potomek starobylého selského rodu v nedale-
ké Unerázce.  Do obecní školy chodil v Bezděčí  
a poté pokračoval ve studiu na reálném gym-
náziu v Jevíčku. Když to bylo v roce 1941 zruše-
no, odebral se na další studia do Boskovic, kde 
zdárně odmaturoval. Jeho maturita byla bolest-
ná, neboť skládal zkoušky v den svých naroze-

nin a současně se dozvěděl, že jeho otec bude zastřelen fašisty v Brně. 
Po maturitě se odebral domů, kde pomáhal matce vést hospodářství. 
Jiří byl nadaným básníkem, mluvil často ve verších a dovedl vše vylíčit 
tak živě a věrně. Básnictví a divadlo se mu staly největší vášní.
Když se v kraji počali objevovat partyzáni, byl s nimi od roku 1944 
ve spojení a pomáhal jim, kde mohl. Od ledna roku 1945 byl přísluš-

níkem odbojového hnutí Vic-
toria v Olomouci, kde mu byla 
vystavena legitimace číslo 
25.054.
 Vše probíhalo poměrně hlad-
ce, až do nešťastného dne 
15. dubna 1945. Jiří se vracel 
z Jevíčka a ještě večer odešel 
z domu. Vše, co se po té udá-
lo, je zahaleno rouškou ta-
jemství. Německý Volkssturm 
hledal u Petrůvky partyzány 

a Jiří se jim nešťastnou náhodou dostal do cesty. Po přestřelce Jiří-
ho zajali a ve 04:10 hod. dne 15. dubna 1945 dvěma ranami zastřelili. 
V blízkosti místa, kde byl Jiří mučen a usmrcen, byl na louce u silnice 
u Petrůvky postaven dřevěný kříž a jeho tělo bylo dne 19. dubna 1945 
uloženo do rodinné hrobky v Městečku Trnávce.

Br. Jiří Wenzl byl členem 1. Roverského oddílu Jevíčko. Dne  
28. října 1946 byl Jirkově mamince  předán  in memoriam Junácký 
kříž „Za vlast 1939 – 45“ - Zlatý stupeň.
                                                      Za jevíčské skauty Pavel „Viky“ Vykydal

BASKET KLUB JEVÍČKO

Druhá basketbalová sobota
25. března proběhla v hale TJ na Žlíbkách pod záštitou České unie 
sportu 2. basketbalová sobota, den plný sportu a zábavy pro děti  
i rodiče. Zúčastnila se družstva děvčat i kluků z Basketbalového klubu 
Jevíčko, děvčata z Mohelnice a dvě družstva (holky i kluci) z BKK Brno. 
Za účasti rodinných příslušníků i aktivních hráčů jsme si užili soutěže  
a dovednostní disciplíny. Hráčky a hráči všech věkových kategorií ode-
hráli přátelské zápasy v rámci jevíčského basketbalového klubu a celá 
akce vyvrcholila exhibičním utkáním dorostenek i dorostenců v rámci 
všech zúčastněných klubů. Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na 
další podobnou akci. Díky všem organizátorům, trenérům, hráčům. 
Zvláštní poděkování patří městu Jevíčku za podporu, vážíme si toho.
V měsíci květnu (12. 5. - 14. 5.) nás čeká zatím největší akce mimo 
region. Zúčastníme se republikového turnaje v Borotíně u Tábora. Jed-
ná se o děvčata věkové kategorie U 15 a budeme bojovat s družstvy 

z Borotína u Tábora, Berouna, 
Znojma, Brna, Kolína, Krnova  
a Šlapanic. Těšíme se a budeme 
reprezentovat město Jevíčko 
tak, jak nejlépe dokážeme. Držte 
nám palce!
Sezonu ukončíme v pátek  
19. května, kdy plánujeme na 
ZŠ v tělocvičně noční turnaj pro 
všechny členy klubu. Bude to 
12ti hodinový nonstop turnaj. 
Začátek ve večerních hodinách  
a konec sobotní snídaní. Pokud 
to všichni přežijeme, máme se-
zonu úspěšně za sebou!
Za basket Jevíčko Radek Vymětal

JARNÍ ŽÁKOVSKÝ TURNAJ 
Dne 21. března proběhl v naší budově Jarní žákovský turnaj ve střelbě 
ze vzduchovek. 
Z možných 50 bodů nejlépe zastříleli: 
1. místo  Stanková Kamila   42 bodů 
2. místo  Řehoř Kristián       37 bodů 
3. místo  Machálek David    35 bodů 

Touto cestou by-
chom rádi po-
děkovali firmě 
Mars a.s. za hod-
notné ceny pro 
soutěžící a man-
želům Dušanovi  
a Vladimíře Fried-
lovým za pořada-
telskou spolupráci. 

  
Za Z.O. AVZO  

František Langer 
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Přehled akcí a koncertů
květen 2017

Středa 10. května, 17:00 hod.
Žákovský koncert, synagoga 

Úterý 16. května, 18:00 hod.
Absolventský koncert a výstava prací výtvarného oboru, 

synagoga

Čtvrtek 18. května, 18:30 hod.
Absolventský koncert, synagoga

Pátek 26. května, 16:00 hod.
Absolventský koncert, synagoga

- - - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - - -

Okolo Jevíčka posedmé
Pěvecký spolek Cantilo a Město Jevíčko uspořádaly ve dnech 7. a 8. 
dubna již 7. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka. Letos 
poprvé se jednalo o dvoudenní akci, která probíhala opět v jevíčské 
synagoze.
V pátek ji zahájila vernisáž výstavy fotografií Mgr. Adama Wiltsche  
a koláží Ondřeje Nováka. V doprovodném hudebním programu jsme 
mohli slyšet pěvecký sbor Cantilo s krátkou upoutávkou na sobotní 
vystoupení.  Dále účinkovaly studentky Gymnázia Jevíčko Vanesa Pa-
řilová /zpěv/ a Kristýna Kouřilová /saxofon/, klavírní doprovod zajistily 
MUDr. Hana Kratochvílová a Mgr. Hana Korbelová.  

Sobotní odpoledne ote-
vřela moderátorka Jitka 
Moučková, následovala 
společná úvodní píseň 
Tristis est anima mea 
Antonína Tučapského. 
Moderátorka postupně 
představila jednotlivé 
účastníky přehlídky. Ko-
morní sbor Ostrava za-
zpíval repertoár složený 
převážně z duchovních 

skladeb. Folkové trio Máta Brno se specializuje na písně ze 60. let. 
V jejich interpretaci zazněly například skladby Beatles, Boba Dylana či 
Janis Joplin - vše se zdařilými texty skladatele, kytaristy i zpěváka Máty 
Richarda Lanka. Druhou část přehlídky po krátké přestávce zahájilo 
Cantilo se šesti ryze českými písněmi  - část z nich tvořily autorské 
skladby Zuzany Lapčíkové. Závěrečný Chlupatý kaktus již posluchače 
naladil na poslední vystupující soubor - OctOpus Vocalis z Brna, který 
potěšil všechny příznivce swingu. Všichni účinkující ještě jednou spojili 
své síly na úplný závěr programu, kdy zazpívali známou píseň Voskov-
ce, Wericha a Ježka David a Goliáš. A pak již poslední slova moderá-
torky, krátký proslov pana starosty Jevíčka Dušana Pávka, poděkování 
sbormistrům, předání drobných pozorností a 7. ročník sborové pře-
hlídky se stal již jen krásnou vzpomínkou…
Jménem sboru Cantilo bych chtěla poděkovat za pomoc a podporu 
zejména Městu Jevíčko, Městu Velké Opatovice, všem sponzorům  
a příznivcům, všem vystupujícím sborům, moderátorce, sbormistro-
vi, výboru, členům Cantila a jejich rodinným příslušníkům a také Vám, 
věrným divákům.  
Věřím, že my, organizátoři, jsme společně s Vámi, diváky, opět vytvořili 
příjemné a inspirativní prostředí pro všechny účinkující sbory.  
Za vše hovoří ohlasy zúčastněných: 
„Strašně moc se nám u vás líbilo, byl to úžasně strávený víkend.“ 
„Váš festival má skvělou přátelskou atmosféru, na kterou budeme ještě 
dlouho vzpomínat...“
„Vřelé díky nejen za video, ale za celou organizaci festivalu. Bylo to 
velmi milé setkání...“                                                                                                                              Mgr. Darina Gnipová

Výstava skupiny  
Šikovných na Moravě

Po celý duben měli možnost obyva-
telé Jevíčka zavítat na výstavu „Půlstoletí s Cimrmanem a Šikov-
ní divadla Járy Cimrmana“, která byla instalována v prostorách ho-
telu Morava v Jevíčku. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí  
4. dubna před slavnostním představením „Cimrman v říši hud-
by“, kde úvodní slovo pronesl Zdeněk Svěrák. Po dva dubnové pát-
ky si mohli návštěvníci výstavu zpestřit  doprovodným slovem  
a videoprezentací pana Romana Műllera. Výstava poodhalila skryté 
umělecké vlohy čtyřčlenné skupiny nadaných cimrmanologů, kteří 
si dali název „Šikovní“.  Nejednoho návštěvníka jistě překvapilo, že 
nám známí herci z desítek cimrmanovských divadelních her se mo-

hou pochlubit množstvím zajímavých 
prací laděných v cimrmanovském 
duchu – fotografie Petra Bruknera, 
literární tvorba Miloňe Čepelky, řez-
bářská díla Jana Hraběty či grafiky  
a plakáty Jaroslava Weigela. Kromě 
Jaroslava Weigela se vernisáže v Je-
víčku zúčastnili všichni Šikovní. 

Mgr. Jitka Budigová

Přehled akcí a koncertů

Přehled akcí Jevíčko KVĚTEN 2017
05. 05.        Závod míru nejmladších
07. 05.  09:00 Mše sv. Floriána, KNPM Jevíčko
10. 05.  08:00 21. ročník Český den proti rakovině,    
           sbírku zajišťují místní Skautské oddíly
10. 05.  17:00 Žákovský koncert, Synagoga
11. 05.  18:00 Koncert dua BaS, Synagoga
13. 05.  09:00 Závody hasičské mládeže,  
           Palackého nám.
13. 05.  09:30 Den otevřených dveří, OLÚ Jevíčko
15. 05.  16:00 31. zasedání Zastupitelstva města, MěÚ
16. 05.  18:00 Absolventský koncert, Synagoga
18. 05.  17:00 Talkshow Z. Czendlika, Kino Astra
18. 05.  18:30 Absolventský koncert, Synagoga
19. 05.  16:00 Sen o tanci, Kino Astra
19. 05.  18:30 Sen o tanci, Kino Astra
21. 05.  17:00 Koncert Romana Dragouna, Synagoga
25. 05.  17:00 Vlastimil Vondruška, Sál Zámečku
26. 05.  16:00 Absolventský koncert, Synagoga
27. 05.  14:15  Dětský den, Panský dvůr 
Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail: infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812

Foto Ing. Roman Müller
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POŘÁDÁ V SOBOTU 13. 5. 2017 POŘPOŘÁÁDDÁÁ VV SOBOTU 13. 5. 2017SOBOTU 13. 5. 2017
OD 9:30 DO 13:00 HODIN OD 9:30 DO 13:00 HODIN

 
Program bude probíhat v kavárně OLÚ Jevíčko a přízemních prostorách léčebny. 

 

9:30 hod. 
Zahájení  

Neodkladná laická resuscitace v podání záchranářů - jak se zachovat při vzniku nehody či různých poranění. 
10:15 hod. 

Efektivní hojení ran a kožních defektů v domácím prostředí pomocí materiálů pro vlhké hojení ran. 
11:00 hod. 

Komentovaná prohlídka léčebných pavilonů. 
Za příznivého počasí možnost volné procházky lesoparkem s vyznačenými vzácnými dřevinami. 

Od 12 hod. 
Praktické ukázky hojení ran včetně odborného poradenství - zajišťuje firma Lohmann & Rauscher s.r.o. 

Pro zájemce možnost nácviku neodkladné resuscitace na modelu, ošetření různých poranění a nenadálých příhod 
 - vše pod vedením zkušených zdravotníků 

V průběhu celého dne 
 Změření tlaku, pulsu, glykémie, zásobení těla kyslíkem. 

Ukázka produktů Lékárny U Bílého anděla v Jevíčku. 
V rondelu (vestibulu) léčebny bude již tradičně uspořádána výstava fotografií z historie i současnosti léčebny. 

V průběhu akce možnost občerstvení v kavárně. 

 
Svoz z Jevíčka a odvoz zpět zajištěn ZDARMA autobusem.  Svoz z Jevíčka a odvoz zpět zpět zajištěn ZDARMAzajištěn ZDARMA autobusem. 

Nástupní místo - zastávka u hřbitova v 9:00 hod. Odjezd z léčebny cca ve 14 hod. Nástupní místo - zastávka u hřbitova v 9:00 hod. Odjezd z léčebny cca ve 14 hod. 
z parkoviště u vrátnice. 

zastávka u hřbitova v 9:00 hod. Odjezd z
zz parkovištěparkoviště u vrátniceu vrátnice.

 

OD 9:30 DO 13:00 HODINOD 9:30 DO 13:00 HODIN
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JevíčkoJevíčko

START

CÍL

Pohora

Šubířov

UhřiceUhřice

ŠebetovŠebetov

JaroměřiceJaroměřice

CetkoviceCetkovice

ÚsobrnoÚsobrno

SvětláSvětlá

Horní 
Štěpánov

Horní 
Štěpánov

Nové SadyNové Sady

Dzbel

Biskupice

Jesenec

2x

RP

4. etapa
Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

Šubířov

VP

VP

VP

VP

silnice
ostatní komunikace

4. etapa

5. etapa

2. etapa

3. etapa

Etapy závodu

START

CÍL

JevíčkoJevíčko
BiskupiceBiskupice

VP

VP

Hartinkov

Z. Arnoštov

Pěčíkov   RP

VP

RP

2x

Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X
2. etapa

5. etapa
Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X 3. etapa
Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

JevíčkoJevíčko

CÍL

Czech 
  Blades

5x
RP

DM

START-

START CÍL

Prolog
Z Á V O D  M Í R U  N E J M L A D Š Í C H

G R A N D  P R I X

Moravská TřebováMoravská TřebováProlog Moravská Třebová

NEPŘEHLÉDNĚTE - NEPŘEHLÉDNĚTE

OmEzENí siLNičNíHO PrOvOzu v JEvíčku
Pro zajištění bezpečnosti cyklistů a ostatního provozu dojde v Jevíčku ve 
dnech 5. - 7. května 2017 k částečným uzavírkám ulic a omezením do-
pravy.
5. května od 16,00 do 17,30 hod. bude ulicemi A. K. Vitáka, Okružní IV, 
Brněnská, Palackého nám., Třebovská. Od 18,00 do 19,30 hod. ulicemi 
Biskupická, Okružní II, Třebovská, Palackého náměstí, probíhat trasa  
a průjezd I. etapy. Cíl na Palackého náměstí cca v 18,05 hodin.
6. května od 9,30 do 11,00 hod. bude uzavřena silnice Jevíčko - Velké 
Opatovice a Jevíčko - Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru 
od náměstí Brněnskou ulicí. Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic 
přes Jaroměřice oběma směry.
6. května od 17,45 do 18,30 hod. 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 12,00 hod. bude pro veškerý provoz uzavřena 
silnice Jevíčko - Březina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma směry.
Ve dnech: 6. května od 14,00 do 24,00 hod. a 7. května od 11,30 do 16,00 
hod. bude ulice K. H. Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy 
etap cyklistického závodu s mezinárodní účastí - ZMN 2017.
Ulice Nerudova bude v úseku od křiž. s ul. Nappova po křiž. s ul. K.H.
Borovského, ve dnech 4. - 7. května vyhrazena pro parkování vozidel 
ubytovaných na DM.
Pořadatelé se obrací na občany bydlící na trase závodu, aby zde v této době 
neparkovali svá auta a provoz upravili dle pokynů pořadatelů a policie. Pří-
padně si auta přeparkovali do jiných ulic, chtějí-li v této době odjet.
Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, je třeba zajistit 
pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci hlaste se v informačním 
centru na Palackého náměstí. Odměna 50 Kč za hodinu. Děkujeme za 
Vaši pomoc.
Věříme, že i Vy tak přispějete k bezpečnosti mladých cyklistů.
Děkujeme, pořadatelé z TJ Cykloklubu Jevíčko – účastníci závodu.

K.
 Č

ap
ka

K.
 Č

ap
ka

Mackerleho
Mackerleho

Vrchlického
Vrchlického

Trasa závodu “O POHÁR ŠKOL”

CÍL

START

Svitavská
Svitavská

Na kole 
s Czech Blades 

– po trase 4. etapy ZMN 

sobota 6. 5. 2017 od 15.00 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Akce je určena pro všechny příznivce 
cyklistiky, hobíky, rodiny s dětmi, firemní 
kolektivy. 
Divácký peleton, vyjede společně z ul. K. 
H. Borovského v 15.00 hod. ke startu 4. eta-
py do Úsobrna. Zde pozdraví mladé cyklisty 
z dvanácti zemí při královské etapě při třech 
průjezdech Úsobrnem.
Po projetí závodníků přesun zpět do Jevíčka 
na cíl závodu.
Po celý den je pro ty, kteří do Jevíčka zavítají, 
připraven sportovní a kulturní program, občer-
stvení, zábavní lunapark pro děti.

Informace na adrese: a.dostal@seznam.cz

Po oba dny občerstvení a atrakce pro děti, 

v sobotu odpoledne makrely. 

Závod žáků 
základních škol 

neděle 7. 5. 2017 ve 12.30 hodin
ul. K. H. Borovského v Jevíčku
Přihlášky od 11.30 hod. v Panském dvoře
Trasa: okruh ulicemi Jevíčka, délka 1600 m 

Podmínky účasti: 
písemný souhlas rodičů, že je dítě zdrávo a může 
závod absolvovat. Kolo v dobrém technickém stavu 
a přilba. Každý účastník dostane malý upomínkový 
předmět a vítězové jednotlivých kategorií poháry  
a další věcné ceny. JK Osada Lípa věnuje třem vylo-

DoProvoDNý PrograM

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 
JEVÍČKO - Panský dvůr,  sobota 6. května

Občerst vení zajištěno

14.00 Malohanačka

16.15  Bluemy 

18.30  Etien band

20.30 Another way

Etapy závodu
Závod míru nejmladších

bov

5. 5.

5. 5. 6. 5.

6.5. 7. 5.

časovka
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Luboš Němec ve spolupráci s Městem Jevíčko

pořádají

Město Jevíčko; Komise výchovy, vzdělávání, mládeže  
a sportu; RC Palouček; skauti; fotbalisti; basketbalisti; 

MŠ Jevíčko; AVZO; rybáři; hasiči; TJ SK 

                                            pořádají

KDY:      27. 5. 2017
KDE:     Prostory Panského dvora
PROGRAM: 14.15 – 15.00 prezence
             15.00        zahájení
                 15.05            taneční vystoupení
  zvířecí kamarádi - lamy a psi
  malování na obličej
  skákací hrad                        
                  16.00 – 18.00 zábavné soutěže pro děti 
  a rodiče              
 18.30        opékání 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ: FOTBALISTI JEVÍČKO
HUDEBNÍ DOPROVOD KAPELY 3 GENERACE

PŘIJĎTE SI UŽÍT SPOLU S DĚTMI POHODOVÉ ODPOLEDNE 

V případě deště se akce nekoná

DĚTSKÝ DEN

V Ý S T A V A
P R A C Í Ž Á K Ů 
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A B S O L V E N T S K Ý K O N C E R T

s y n a g o g a
 v J e v í č k u

Z U Š J e v í č k o

16. 5 . 2017
v 18 .00 hod

výstava bude přístupná před začátkem koncertu 16.5. a 18.5. v 17.30 h, 26.5. v 15.30 h a 21.6. v 16.30 h

Veron iky Hrubé , žákyně 4 . ročn íku I I . stupně zák ladn ího stud ia 
 hry na e lektron ické k lávesy pod veden ím J itky Nedomanské

KONCERT
Romana Dragouna

české rockové legendy, zpěváka, skladatele a klávesisty

Synagoga v Jevíčku

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

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.

 

 

 Kruh        
pro  

těhotné 

 
Každé pondělí 
 17:30-18:45   
MC Palouček 

Jevíčko 
 

vstupné 50Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
            

 

 
•  cvičení s prvky jógy 
• relaxace • témata 
týkající se těhotenství 

     • příprava na porod • 
      ladění se na miminko 
     • sdílení • 
 
 

             Na setkávání je nutné se 
přihlásit u 

Mgr. Martiny Kašpárkové, 
klinické psycholožky 

 
                      

martina.kasparkova@seznam.cz 
telefon 775611617 

  

  

Moravská Třebová 
Brněnská 2 

Tel.: 778 075 033 
 

Jevíčko 
Palackého nám. 27 

Tel.: 775 224 494 
 

TEXLINE  
PVC PODLAHA S TEXTILNÍ PODLOŽKOU ŠÍŘKY 4 m. 
 Ve dvou dekorech: 

CASTLE 
BLOND 

NOMA 
MIEL 

436 Kč/m2 
339 Kč/m2 

Akční cena: 
Akční cena: 
2 

SLEVA  
NA KUSOVÉ KOBERCE 
RŮZNÝCH BAREV, VZORŮ A ROZMĚRŮ 

-15% 

AKCE PLATÍ OD 1. 5. 2017 DO 31. 5 2017  
U  PVC DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 
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Biskupické starosta

Vážení rodiče,
zveme vaše děti na

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti předškolního věku a 1.stupně ZŠ na téma

CESTA ZA PIRÁTSKÝM POKLADEM
Termín: 31. 7 – 4. 8. 2017 od 9,00 do 16,30 hod.
Místo konání: RC Palouček a přilehlé prostory, tělocvičny a třídy ZŠ
Poplatek činí 1000,- Kč, v něm je zahrnuto jedno teplé jídlo denně, 
pitný režim, odměny pro účastníky, lektorné.

Bližší info a přihlášky: Jana Junková, 727 911 474, repak2005@volny.cz

 Sbor dobrovolných hasicu 

a 

mesto Jevícko 

0 

ˇ 

ˇ ˇ 

si Vás dovolují pozvat dne 7. 5. 2017 na 

mši svatou u příležitosti svátku Sv. Floriána, patrona hasičů 

a pietní akt k 72. výročí konce 2. světové války 

 

Při této příležitosti proběhne  

žehnání nové cisternové automobilové stříkačky 

CAS 30/9000/540 - S 3 R T815-7 6x6.1 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů  

obce Jevíčko 
 Sraz účastníku je v 9:00 hodin u domu hasičů Jevíčko 

í

Koncert
k  20. výročí klavírního dua „BaS“

Ludmila Barvíková 
a Ivana Svojanovská
Synagoga Jevíčko, čtvrtek 11. května v 18:00 h.
Jako hosté vystoupí žákyně p. uč. Ludmily Barvíkové  

ze ZUŠ Velké Opatovice.

Minulý měsíc 15. března jsme vzpomínali na nejsmutnější den roku 
1939, kdy naše republika musela odstoupit pohraniční území Německu. 
Dotklo se to i našeho města, ztratili jsme sousedy Biskupice, Chornice, 
Derflík  nyní Vísku, Přední a Zadní Arnoštov. Za městem byly vybudo-
vány budky jako celnice, kde hlídali čeští financi, protože Němci byli na 
frontě. Jejichnadřízeným byl Němec, který se jmenoval Močál, určitě se 
ale psal německy. Lidé, když chtěli jít do Jevíčka, museli mít propustky. 
Moc je to trápilo. Nejvíce ale pana Františka Berku z Biskupic, kterému 
se říkalo starosta, protože tam byl ještě další občan stejného jména. 
Pan Starosta měl plno kamarádů v hospodě u Kozelků, dnes Vesmír. 
Měl zde spoluhráče do karet a rád taky chodil do kina. Ty propustky 
ale nestačily na jeho časté výlety do Jevíčka. Praktikoval to prý tak, že 
si doma vzal motyku a u celnice řekl, že jde okopávat řepu. Motyku za-

hodil do pole a šel na karty. Do hospody na jídlo chodili všichni financi 
včetně vedoucího Močála. Ten si všiml, že pan starosta tam chodí na 
černo. Tak ho tam jednou oslovil, že bude platit pokutu. Pan starosta se 
ale ohrazoval, že má dvě vyznamenání z 1. světové války. Že má doma
Malou stříbrnou a Velkou stříbrnou. Močál byl z toho překvapen a řekl,
že ta dvě vyznamenání musí donést ukázat. Taky se tak stalo a ukáže je 
jenom z dálky, že je z ruky nedá. Tak asi byla pokuta odpuštěna.
Hostinský – můj otec se ho potom ptal: „Starosto, vy opravdu máte tato 
Vyznamenání?“ Starosta mu odpověděl: „Co tě nemá. Ty dvě medaile 
jsem jednou dostal v Kroměřížu za vzorný chov koní.“ Bylo to malé, 
hřejivé, odvážné vítězství nad sebevědomým německým nacismem.
 V Jevíčku 6. 4. 2017                                                    Anna Langerová

,
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Hra pexeso:
I. kategorie - hráči do 6-ti let

1. Tobiášek Slouka     
2. Emička Bálková     
3. Nelinka Bálková

II. kategorie - hráči 7-11 let
1. Karolínka Zechová     
2. Adam Ondroušek     
3. Michalka Ondroušková

Společenská rubrika
duben 2017

Naši jubilanti

František Mlčoch
Jaroslav Vykydal
Antonín Berka

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Marie Pospíšilová
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Obec Biskupice

POZVÁNKA 
Přátelské posezení  

s důchodci 
Zveme všechny důchodce na přátelské 
posezení, které se uskuteční v nedě-
li 14. května 2017 v technickém zázemí 
obce,  začátek bude v 15.00 hod. Letos 
se můžeme těšit na vystoupení dětí z MŠ 
Biskupice. Přednášku si pro Vás připravila 
PharmDr. Šárka Glocová - vedoucí lékárny 
v Jevíčku. Pozvání na přátelské setkání při-
jal také starosta obce Biskupice pan Dali-
bor Šebek. Také si můžete na oba hosty 
připravit různé otázky, dotazy, připomín-
ky atd. 
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vás.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZVÁNKA
KÁCENÍ MÁJE 

NA ZÁLESÍ BUDE.
SEJDEME SE ODPOLEDNE 
27. KVĚTNA U RYBNÍKA.

7. ročník „P+P+P“ - ohlédnutí
V neděli 26. března 2017 v odpoledních hodinách proběhl 7. ročník „P+P+P“ (pexeso + puzzle 
+ piškvorky). Letos jsme do turnaje zařadili nově hru piškvorky. Hráči se sešli v kulturní míst-
nosti, která byla již připravená k velkému turnajovému klání. Pro všechny účastníky bylo při-
praveno chutné pohoštění. Hráči byli rozděleni podle věku do 4 skupin. Nejdříve se soutěžilo 
ve hře pexeso, potom soutěžící skládali puzzle na čas a jako poslední proběhla hra piškvorky. 
Tady jsou výsledky:

POZVÁNKA
Přijďte dne 5. 5. 2017 podpořit 

start 2. etapy 41. ročníku 
cyklistického závodu 

míru nejmladších,
 který odstartuje v 16:00 hod. 

z návsi v Biskupicích.

! NEPŘEHLÉDNĚTE !
DŮLEŽITÉ

III. kategorie - hráči 12-15 let
1. Kristýnka Mlčochová    
2. Anička Neuerová     
3. David Šebek

IV. kategorie - hráči 16 a více let
1. Lucka Bálková    
2. Diana Macková     
3. Jan Rozsíval

Skládání puzzle na čas:
I. kategorie - hráči do 6-ti let

1. Emička Bálková     
2. Matýsek Mlčoch     
3. Nelinka Bálková

II. kategorie - hráči 7-11 let
1. Nikolka Grézlová     
2. Karolínka Zechová     
3. Michalka Ondroušková

III. kategorie - hráči 12-15 let
1. Kristýnka Mlčochová 
2. Anička Neuerová     
3. Daniel Slouka

IV. kategorie - hráči 16 a více let
1. Diana Macková     
2. Lucka Bálková     
3. Jan Rozsíval

  Piškvorky:
I. kategorie děti do 6-ti let 
 piškvorky  nehrály.
II. kategorie – hráči 7-11 let

1. Karolínka Zechová      
2. Michalka Ondroušková 
3. Nikolka Grézlová

III. kategorie – hráči 12-15 let
1. Kristýnka Mlčochová  
2. Anička Neuerová 
3. Anetka Nechutová

IV. kategorie – hráči 16 a více let
1. Anička Sekerková 
2. Diana Macková 
3. Romanka Honzírková, ml.

Všichni vítězové si odnesli hezké ceny a dobrý pocit z vítězství. Drobnou odměnu obdrželi  
i ti, co měli tentokrát méně štěstí. O dobrou náladu nebyla nouze, a tak jsme prožili příjemné 
odpoledne.

                     Helena Neuerová, ČČK Biskupice
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OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOČNÍ DÍLNOU
V sobotu 1. dubna 2017 uspořádal SPOZ v nových prostorách Technického zázemí obce pro 
děti i dospělé již tradiční velikonoční dílnu s vajíčkovým rautíkem. Každý návštěvník dílny si 
mohl vyrobit mrskačku, velikonoční vajíčko, velikonoční ozdůbku, nebo se přišel jen tak podí-
vat. Ukázkami z proutí provázel Ladislav Šumbera, výrobu velikonočních vajíček a ozdůbek ří-
dila Irena Havlíčková, vedoucí kroužku Biskupických šikulů, veli-
konoční vazby předváděla Maruška Šumberová a zavítala k nám 
i paní Dostálová z galerie Skleněnka, která vyráběla výrobky ze 
skla. Pro děti byla opět přichystána soutěž v hledání velikonoč-
ních vajíček.
Letošní velikonoční dílna byla výjimečná, protože k nám zavítal 
pan Miroslav Marek, prezident Agentury Dobrý Den, aby nám 
přeměřil a zaregistroval nový rekord obce Biskupice v rekordní 
pomlázce z osmi prutů, kterou upletl Ladislav Šumbera. A po-
vedlo se, pomlázka měří 101 metrů! Celou pomlázku si můžete 
prohlédnou v Technickém zázemí obce. Chtěl bych všem orga-
nizátorům, členům SPOZ a všem dětem a návštěvníkům veliko-
noční dílny poděkovat, že nám pomáhají udržovat velikonoční 
tradice a zvyky. 

Filip Procházka, místostarosta obce

K MDŽ roznesly děti ženám růži

Velikonoční hrkání v Biskupicích

ˇ
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Sportovní úspěchy základní školy v Chornicích 
Žáci naší školy rádi sportují, a tak je již tradicí účast naší školy na vybraných sportovních akcích.
Během školního roku děti nacvičují gymnastické cviky a sestavy, vylepšují skoky přes švihadlo, 
aby svoje sportovní výkony předvedli na soutěžích v Moravské Třebové.
Ve čtvrtek 19. ledna se žáci od 1. – 3. třídy zúčastnili sportovní soutěže Švihadlový čtyřboj. Svými 
sportovními výkony vybojovali 4 medaile. Zlaté medaile získali Daniel Felner (kategorie 1. třída), 
Silvie Nebesáčková (kategorie 2. třída) a Matěj Getzl (kategorie 3. třída). Dalším úspěchem byla 
bronzová medaile, a to zásluhou Laury Sofie Gluchové  (kategorie 1. třída).
V úterý 21. března se žáci od 1. – 5. třídy opět zúčastnili sportovní soutěže, a to Gymnastického 
čtyřboje.
Ve velké konkurenci naše družstvo získalo 2 medaile. Zlatou medaili vybojoval Tomáš Kopka 
(kategorie 2. a 3. třída), bronzovou Matěj Getzl (kategorie 2. a 3. třída).
Sportovní soutěže měly neopakovatelnou atmosféru a pro každého žáka byly plné zážitků a do-
jmů. Přejeme našim sportovcům, aby i nadále pokračovali ve svém úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

                     Mgr. Iveta Špičková

Velikonoční dílny v základní škole 
Jako již každý rok i letos se v naši základní škole uskutečnilo velikonoční tvoření. Cílem toho-
to tvoření bylo podpořit zručnost našich žáku, dopřát jim hezky strávené chvíle a příjemně je 
naladit na jaro a velikonoční svátky. Snažíme se o výrobky originální, aby jejich tvorba žáky 
bavila. V letošním roce se vyráběla kuřátka, zajíčci a beránci, děti zdobily vejce, tvořili jsme 
výrobky  z proutí, a pletly se pomlázky. Tímto si žáci připomněli symboly Velikonoc a vše, co 
k nim patří. Po tvoření naše výrobky putovaly do kulturního domu, kam mohl kdokoliv z občanů 
nahlédnout, případně si výrobek i odnést domů. Mimo naše výrobky byl na výstavě k dostání i 
školní časopis Chorňáček. Jsme rádi, že jarní výstavku navštívila spousta občanů, kteří i s radostí 
finančně přispěli. Tyto příspěvky budou využity pro děti a velmi za ně děkujeme. Těšíme se zase 
za rok na další setkání.

                                                                                                                      Kateřina Písková

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci květnu:

 František Markus

 František Smítal

 Ivan Továrek

 Marie Cábová

 Věra Kopková

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Zápis dětí do MŠ Chornice 
na školní rok 2017/18 se bude konat  

ve středu 10. 5. 2017 od 12.30 do 15.00 hod.
 

v budově mateřské školy – ul. Sluneční č. 231

Žádáme rodiče, aby se dostavili 
se svým dítětem 
a přinesli jeho rodný list.

Obec Chornice 
Vás zve 

na koncert 
Dechového 
orchestru 

ZUŠ Jevíčko, 
který se bude konat 

v neděli 14. 5. 2017 
od 15,00 hodin 
v kulturním domě 

v Chornicích.

 Vstupné je dobrovolné.



www.jevicko.cz

                          Květen 2017    / 21Měsíčník města Jevíčka

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

– LIMONÁDOVÝ JOE
 Už po třetí navštíví Chornice Divadelní spolek 
Šembera z Vysokého Mýta, který hraje divadelní 
kusy početně hojně obsazované, zpravidla dopro-
vázené zpěvy. Nejinak tomu bude i tentokrát. Po 
muzikálech „Divotvorný hrnec“ a „Noc na Karlštej-
ně“, u nás sehrají stejně věhlasnou hru se zpěvy,  
a to „LIMONÁDOVÝ JOE“.  Představení se usku-
teční v neděli 7. května, od 17,00 hodin v kulturním 
domě. Vstupné je 60,- Kč za dospělého, děti do 
15-ti let platí polovic. Vstupenky můžete zakou-
pit v předprodeji v kanceláři OÚ, tel – 461 327 807, 
nebo na místě. Vzhledem ke skutečnosti, že dru-
hý den je státní svátek, budete mít možnost si po 
představení posedět u kávy, či sklenky vína. Všich-
ni jste srdečně zváni.

                                                   Jiří Smékal, starosta obce

KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ
Š T Ě P Á N   R A K   &   A L F R E D   S T R E J Č E K

Martina Němcová ve spolupráci 
s Obcí Chornice Vás zve na akci

 

 Tvoření pro děti 
ke Dni matek

Akce se uskuteční v pátek 5. 5. 2017 
od 17:00 hodin 

v kulturním domě v Chornicích

Děti mladší 7 let v doprovodu 
dospělé osoby.

 
Vstupné 30,- Kč

Stalo se tradicí, že obec Chornice navštíví na jaře mistr kla-
sické kytary prof. Štěpán Rak s mistrem mluveného slova Al-
fredem Strejčkem. Tentokrát přijedou s pořadem, jehož téma 
ladí s měsícem květnem a nese název:

„HLEDÁNÍ LÁSKY“
Pořad, jehož play-list najdete na stránkách obce, bude stát 
za návštěvu, už jen kvůli mistrně interpretované variaci na  
symfonickou báseň Vltava, která zazní pod názvem  Vzpo-
mínka na Prahu. Slyšet celý symfonický orchestr zahrát „pou-
ze“ na kytaru, od jednoho z nejlepších světových kytaristů, je 
opravdový zážitek.
Koncertní vystoupení se uskuteční v neděli 21. května v míst-
ním kulturním domě. Zahájení je v 15,00 hodin a po akci 
budete moci posedět u sklenky dobrého vína nebo kávy. 
Vstupné je 120,- Kč za dospělého, děti a mládež do 18-ti let 
platí polovic. Lístky můžete už nyní zakoupit v předprodeji 
v kanceláři OÚ, tel. 461 327 807, nebo na místě. Všichni jste 
srdečně zváni.
                                                                            Jiří Smékal, 
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Vernisáž a výstava obrazů Anny Stejskalové 7. 4. - 19. 5. 2017
SVĚT ABSTRAKCE - tak nazvala soubor obrazů mladá talentovaná výtvarnice Anna Stejskalová 
ze Zábřehu.  Vystudovala výtvarnou školu v Šumperku a postupně si vytváří vlastní výtvarný 
abstraktní projev, v němž vyjadřuje své pocity, myšlenky, sny. Ve své prezentaci uvádí, že nej-
raději kreslí akrylovými barvami, v poslední době i olejovými, tvoří pomocí štětců, špachtlí, ale 
i prstů a dlaní. Uspořádala prozatím 5 výstav. Zajisté na její 
obrazy čekají další výstavní prostory.
V Jaroměřicích jsme zahájili vernisáží 7. 4. 2017. K překvapení 
organizující knihovny i výtvarnice se sešlo velmi málo hostů. 
Nic méně i pro malé obecenstvo zatančila autorka abstrakce 
se dvěma kolegyněmi z dvanáctičlenného souboru rytmické 
žhavé flamenco s velkým nadšením a radostí z tance.
Červenočerná barva kostýmů rozzářila a zvýraznila tempera-
ment tanečnic. Po „bouřlivém“ potlesku byla zvolena forma 
pořadu „Všechnopárty“ a v družné konverzaci mezi hosty, tanečnicemi a výtvarnicí Aničkou 
jsme se dovídali zajímavosti o flamencu, o cestě k umění, o snech i procitnutích v realitě....
Zveme Vás k návštěvě Světa abstrakce do 19. května v půjčovní době knihovny.

Obecní knihovna

VZPOMÍNKA
...kdo Tě znal, vzpomíná,

kdo Tě měl rád, nezapomíná…. 

Dne 3. května 1967 tragicky 
zemřela naše maminka

MILADA HRBATOVÁ, 
rozená Dirrová, 

z Jaroměřic

S láskou a velkou úctou vzpomínají 
František, Josef a Milada – děti s rodinami

EXKURZE DO OSVĚTIMI
Ve středu 29. 3. 2017 jsme jeli na exkurzi do pol-
ského koncentračního tábora Osvětim. V Olomouci 
nám pan Jan Valíček, průvodce zájezdu, zajistil vy-
hlídku na věži svatého Mořice, který u nás není moc 
známý, ale v Itálii, Francii i Španělsku je mu zasvěce-
no mnoho kostelů a je po něm pojmenováno mno-
ho vesnic. Do Osvětimi jsme přijeli včas i s menší-
mi komplikacemi s placením pokuty na hranicích 
s Polskem. Rozdělili jsme se do dvou skupin a každá dostala svého průvodce. Obdrželi jsme 
přijímače se sluchátky, abychom jej slyšeli. Vstup byl velmi přísně střežen, nesměli jsme si brát 
batohy větší než příruční taštičku. Exkurzi jsme začali u hlavní brány s nápisem ARBEIT MACHT 
FREI (práce osvobozuje) s obráceným B, jelikož vězni, kteří nápis vyrobili, věděli, že v Osvětimi 
práce neosvobozovala, ale zabíjela. Do Osvětimi přijížděly vlaky ze všech stran, jen pár desítek 
lidí uteklo a zachránilo se. Vlaky nejprve přijížděly za bránu na rozdělovací nástupiště, ale poté 
Němci prodloužili koleje až k později vyrobeným plynovým komorám a krematoriím, kde se 
těla lidí pálila. Vždy na jednom nástupišti stál doktor, který určoval, kdo půjde pracovat a kdo 
rovnou do plynových komor. Skupiny a jejich budoucí domovy byly rozděleny na ženy a muže. 
Ti žili v hrozných podmínkách, jedli polévku z trávy, hlíny a vody. Na hygienu měli velmi málo 
času. Kdo ji nestihl, toho utopili nebo zastřelili. Lidé v tomto táboře přežili maximálně dva 
měsíce a jejich dozorci až pět let. Viděli jsme dvě tuny ostříhaných vlasů, velmi mnoho hrnců, 
misek a talířků, o které se zajatí lidé prali, aby měli z čeho jíst, dále hřebeny, kartáče na boty  
a kufry, kterých byli zbaveni. Nakonec jsme se podívali do věznic 1 x 1 metr, do nichž natěsnili 
až pět mužů, krematoria a plynových komor, kde byl ještě nyní nepříjemný zápach. Také jsme 
se zastavili v Březince. Bývalo tu kdysi velmi mnoho budov, ale už jsme se mohli podívat jen do 
pár z nich, jelikož Němci před svým odchodem většinu staveb vyhodili do vzduchu. V nocle-
hárnách dělali lidé svoji potřebu i na postelích, jelikož ji nestihli v umývárnách. V noci lidi, které 
spali na dolních postelích, okusovaly krysy, a tak se probouzeli například s ukousnutým uchem. 
V umývárnách umřelo také nemálo lidí, jelikož spadli do otvorů s výkaly, ve kterých se utopili. 
Březinka byla jedna velká pláň, odkud se už dostal jen opravdu málokdo.
        Doubravka Lexmanová. 8. třída

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví pan a paní:

DAMBORSKÝ LUDVÍK
HLOUŠKOVÁ BOŽENA
Nejen v máji oběma přejeme hodně zdraví a 
lásky jejich nejbližších.

V dubnu se narodil nový občánek

DOMINIK TOMAN
Rodičům i malému chlapci přejeme hodně 
společných radostí ze života

Z řad jaroměřických občanů odešla  
a naposledy jsme se rozloučili s paní 

LUDMILOU SOURALOVOU
Vyslovujeme upřímnou 
soustrast zarmoucené 
rodině.

Obec Jaroměřice

Z řad jaroměřických občanů odešla 
a naposledy jsme se rozloučili s paní 

LUDMILOU SOURALOVOU
Vyslovujeme upřímnou 
soustrast zarmoucené 

Velikonoční dílna, 7. 4. 2017
Předvelikonoční období je provázeno nejen duchovním zamyšlením, intenzivním úklidem po 
dlouhé zimě, ale i tvořivými aktivitami zejména dětí, které se na Velikonoce velmi těší. Škola  
i knihovna jim poskytla několik možností, jak svátky jara vyzdobit.
V pátek před Velkým pátkem navštívily děti z družiny výstavní síň CŽP, kde pro ně byly připra-
veny různé tvořivé činnosti. Při zdobení vystřižených papírových vajíček dozírala paní učitelka 
Mgr. Božena Hrbatová, pletení košíků opět rád ukázal pan ředitel ZŠ Mgr. Václavek. Sladké per-
níčky si mohly nazdobit ale i ochutnat děti s paní Ludmi-
lou Hrbatovou. Rostlinné jarní aranžmá tvořily děti spolu 
s paní Lenkou Szantayovou. Všichni obdivovali i precizně 
gravírované (vyškrabované) kraslice omluvené paní Šárky 
Vávrové. Všem za pomoc při organizaci děkujeme.
Odpoledne uběhlo jako voda, stejně jako Velikonoce  
a související prázdniny. Teď už se mohou děti těšit na ty 
prázdniny dvouměsíční.…

Obecní knihovna

 

Jarní přírodou 2017
41. ročník Dálkového pochodu Jarní přírodou 
v Jaroměřicích 18. 3.2017 je již za námi. Počasí 
nám nepřálo, pršelo a teplota ráno byla + 4st. 
a odpoledne vystoupila na +8 st. Ale i přes 
to se na trasy vydalo 204 statečných turistů. 
Počet turistů na pěších trasách: 7 km - 114,16 
km - 83, 23 km - 6, 38 
km - 1. Cyklisté ne-
vyjeli. Cesty byly po-
měrně dobré,v mís-
tech pochodu nebyla 
lesní těžba. Nejstarší 
účastnicí byla Jana 
Mikulášková z Jevíč-
ka. Nejmladší účast-
nicí byla Josefína 
Šplíchalová z Brna (nar. 2016). Nejvzdáleněj-
ším účastníkem byl Miroslav Pašiak ze Seredě 
(SK). NEJ obdrželi od pořadatelů knižní publi-
kace. Nejpočetnější zahraniční skupina k nám 
přijela ze Sieroszewic (PL),celkem 20 turistů.  
Odměnou všem účastníkům byli pamětní list 
a perníková medaile. 
Všem sponzorům, pořadatelům a turistům 
děkujeme.

Výbor oddílu turistiky při TJ Jaroměřice
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2017                              

do 19. 5. v půjčovní době knihovny (PO, ST 9-11, 
13-16, PÁ 13-18), VS Výstava obrazů Anny 
Stejskalové SVĚT ABSTRAKCE, výstavní síň Centra 
života a podnikání 
2. 5. úterý, 16.30 h, VS „Radost ze zdravého 
pohybu“ přednáška se cvičením s Dr. Petrem 
Koliskem a M. Pazdírkovou
3. - 22. 5.,  v půjčovní době knihovny Příjem 
objednávek na letničky a pozdní zeleninové 
přísady ze zahradnictví Vanovice, prodej 25.5.2016
4. 5. čtvrtek, 9.30 – 11.30 h, I. odd. mateřské školy 
Zápis dětí do MŠ pro školního rok 2017/18
6. 5. sobota - Zájezd do ZNOJMA a rakouského 
RETZU s průvodcem Janem Valíčkem. Cena zájezdu 
320,- Kč + pojištění 20,- Kč, s sebou minimálně  
5 euro na vstup do hist. mlýna. 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, možnost objednání společného oběda ve 
Znojmě- info v knihovně nebo na www.jaromerice.
knihovna.cz
16. 5. úterý, 13.30 h., společenská místnost  
v penzionu na Kalvárii Jaro s písničkou – kulturní 
pásmo žáků ZŠ pod vedením Mgr. F. Václavka a S. 
Valentové
20. 5. sobota, 9.00 h, VS „Základy šitého šperku“ 
s Lenkou Jurůjovou, cena 450,- Kč, v ceně kurzu 

veškerý materiál a vypůjčení pomůcek. Zájem, 
prosím, potvrďte do 17.5.2017 v knihovně.
21. 5. neděle – Zájezd do TEREZÍNA, pořádá 
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 průvodcem. Cena zájezdu 50,- Kč, Odjezd 
autobusu: 4.40 h V.Opatovice – sokolovna, 4.50 h 
Jaroměřice – ZŠ, 5.00 h Biskupice – zastávka, 5.10 
h Chornice – zastávka Biskupická, předpokládaný 
odjezd 18.15 h
24. 5. středa, 10.00 h, VS „Kdo byl major 
generálního štábu Čs. armády František 
Kopuletý“,  beseda s ing. Milanem Kopuletým a 
žáky 7.- 9. třídy ZŠ, popř. veřejnost
25. 5. čtvrtek, 11.00 - 15.00 h., dvůr CŽP Prodej 
objednaných letniček a zeleninových přísad ze 
zahradnictví Vanovice
26. 5. pátek, 18.00 h, VS Koncert žáků ZUŠ 
Jevíčko, Slavnostní vernisáž výstavy k 10. výročí 
PATCHWORKU v Jaroměřicích
26. 5. - 30. 6., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO,ST  9-11, 13-16, 
PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380

Revitalizace zámeckého parku a přilehlých zahrad
Zastupitelstvo obce schválilo záměr revitalizace zámeckého praku a přilehlých zahrad  
a projektovou dokumentací pověřilo jaroměřickou rodačku Ing. arch. Helenu Hrudovou. 
Práce jsou naplánovány vzhledem k finanční náročnosti projektu na několik let. V první 
etapě bude upraven svah kolem silnice III. třídy. Důvodem je havarijní stav kamenné 
zídky, kterou statik nařídil odstranit. Přímo v tělese zídky bylo potřeba pokácet vzrostlé 
stromy, které budou nahrazeny novou výsadbou. 
Pokud bude úspěšná žádost o dotaci, budou práce pokračovat opravou dlážděné pří-
jezdové cesty na zámeckém nádvoří. V dalších letech by mělo dojít k opravě stávajících 
opěrných zídek, vybudování soustavy spojovacích cest a schodišť a také k úpravám stá-
vajícího terénu.  Z části zahrady bude relaxační a odpočinková zóna, v další části by měl 
postupně vyrůst malý ovocný sad. O tom, jak rychle úpravy proběhnou, bude rozhodo-
vat úspěšnost obce v žádostech o dotace.

                                                               Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

 VZPoura úrazům v ZŠ Jaroměřice
Dne 16. 3. 2017 naši školu navštívili vozíčkáři. Byl to plánovaný čtyřhodinový projekt na téma: 
,,VZPoura úrazům“. Z Prahy a Nového Města na Moravě k nám přijeli dva vozíčkáři, kteří se 
představili jako Zbyněk a Pavel. Nejdříve dětem vyprávěl svůj příběh Pavel. Tomu se stal úraz 
v bazéně na zahradě, když plaval pod vodou. Byl čerstvý absolvent vysoké školy a právě ukon-
čení studia oslavoval s rodiči a kamarády. Pavel neodhadl konec bazénu a hlavou narazil o zeď 
bazénu. Ihned po nárazu se nemohl hýbat a štěstí bylo, že tam s ním u bazénu byl kamarád, 
který ho ihned vytáhl z vody. Zbyňkovi se stal úraz na závodech na kole, kdy při rychlé jízdě 
z kopce dostal smyk a spadl na záda. Přerazil si páteř a též zůstal na vozíčku jako Pavel. Zbyň-
kovi bylo tehdy 19 let. Oba zůstali ochrnutí od pasu dolů, Pavel měl navíc od Zbyňka ochrnuté 
též břišní svaly a částečně ruce, protože měl míchu poškozenou výš než Zbyněk.  Oba vyprávěli 
dětem, jaké byly těžké chvíle od probuzení v nemocnici po úrazu, přes následnou dlouhou  
a těžkou rehabilitaci. Pro nás snadné a automatické věci, jako oblékání, trvaly těmto mladým 
chlapcům celé dopoledne. Popisovali trnitou cestu, kdy se snažili učit jezdit na vozíku. Pomocí 
prezentace na interaktivní tabuli dětem ukázali fotky před úrazem a po úrazu. Nastínili žákům 
situace, při kterých se dětem mohou stát různé úrazy. Poučovali děti, co mají dělat a jak se 

mají chránit, aby se jim nic nestalo. Co vše je důležité do-
držovat. Ukazovali dětem fotky, na kterých jsou zachyce-
ni při různých sportech, které mohou provozovat. Bylo to 
velmi zajímavé, protože o spoustě sportů neměli žáci ani 
potuchy. Na prázdném vozíku, který s sebou dovezli si děti 
zkoušely jet přes práh v místnosti, otočit se, pohybovat se 
po místnosti. Bylo to velmi náročné. Co dodat závěrem?
Doufám, že si všichni žáci uvědomili, jak těžké je žít na vo-
zíku.                                  Mgr. Kateřina Továrková

 Noc s Andersenem 
v Jaroměřicích

Sedmnáctý ročník pohádkového programu,  
v Jaroměřicích 12. ročník  „Noci s Ander-
senem“ je zdárně za námi! Letos nocovalo 
42 žáků 3.-5. tř., 4 z Třeskoprsk, 8 deváťáků,  
6 dospělých, celkem 60 spáčů.
I do naší knihovny a ZŠ Jaroměřice zavítali hr-
dinové Čtyřlístku Fifinka, Bobík, Pinďa a My-
špulín z Třeskoprsk . Akce na naší škole začala 
v 16 hodin. Všichni účastníci (3. – 5. ročník) 
nejdříve navštívili místní knihovnu. Tam již 
na nás čekaly paní veterinářky MVDr. Jana 
Brtníková a MVDr. Lucie Jančová, které děti 
seznámily se svými pejsky a poradily, jak se 
chovat k domácím mazlíčkům. Samozřejmě 
také vyšetřily naši čtveřici z Třeskoprsk. Celá 
„veterinární“  návštěva byla velice zajímavá  
a zábavná. Dále se děti přesunuly zpět do 
školy, kde si po večeři poslechly a shlédly 
prezentaci našich knihovnic a ,,pana Ande-
rsena“ v podání Heleny Neuerové. Zde jsme 
se dozvěděli spoustu užitečných informací 
ze života pana spisovatele. Děti měly také 
úkoly k tématu, které s radostí řešily. 180ti 
letou pohádku Císařovy nové šaty přečetli 
Myšpulín s Bobíkem. Večerní stezka odvahy 
bylo pro všechny to nejočekávanější. S po-
mocí pedagogického sboru, starších žáků  
a samozřejmě rodičů bylo možno tuto stezku 
odvahy uskutečnit. Večerní soutěže, kolektiv-
ní hry a drobné výtvarné práce bavily nejen 
děti, ale i pedagogy. Sobotní ranní loučení 
bylo pro všechny nemilé. Každý účastník do-
stal upomínkové dárky, za které děkujeme 
Obci Jaroměřice, firmě S-Cart a nakladatelství 
Čtyřlístek. Poděkování za přípravu jako vždy 
chutného jídla posíláme do školní kuchyně 
a maminkám.  Vzpomínáme na páteční pro-
gram a již teď se těšíme na další rok. 

Mgr. Kateřina Továrková

VÝSTAVA PATCHWORKU lektorky Renaty 
Edlmanové a místního Klubu patchworkářek  
zpřístupněno i v neděli 4.6. od 9.30 h do 16.00 h 
(jaroměřická pouť)
28. 5. neděle, 10.00 h, Obřadní síň jaroměřického 
zámku Vítání občánků

PŘIPRAVUJEME:                
4. 6. JAROMĚŘICKÁ POUŤ
9. 6. NOC KOSTELŮ se vzpomínkou na 100. výročí 
narození št.kpt.Jana Parolka, příslušníka 311. čs. 
bombardovací peruti RAF, kulturním programem  
a prohlídkou nepřístupných objektů fary
11. 6. neděle, 9.00 – 18.00 h, VS Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
16. 6. pátek, 14.30 h, VS  Korálkování, výtvarná 
dílna s L. Jurůjovou, vstupné 20,- Kč
17. 6. sobota, 9.00 h, VS Patchwork s Renatou 
Edlmanovou
24. 6. sobota, POHÁDKOVÝ LES,  12.30-15.30 h, 
prezentace v Pohádkovém království (CŽP) hledání 
ztracených pohádek a princezny v jaroměřickém 
lese
26. - 27. srpna, sobota- neděle, se plánuje zájezd 
do Českého ráje s průvodcem Janem Valíčkem, 
Jičín, Adršpach, Trosky, Sobotka …, potvrzení zájmu 
v knihovně

náhled revitalizace na www.jaromerice.cz nebo na obecní nástěnce

knihovnajaromerice@centrum.cz,  www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz  
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Hledám ke koupi rodinný domek se zahradou v Jevíčku, 
nebo v okolí Jevíčka do 20 km. Opravy mi nevadí, 

nabídněte prosím. Tel.: 721 332 622.

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

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

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze kulatina), 

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

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

Prodám družstevní byt 2 + 1 ve Velkých Opatovicích.
Byt je v 1. podlaží, po rekonstrukci. K bytu patří lodžie, 

sklepní kóje a sklepní prostor. Anuita zaplacena. 
Byt je vybaven spotřebiči a nábytkem. Cena 780.000 Kč. 

Kontakt: jani.bartakova@email.cz, v době 19–20 h 
739 211 249. Realitky, prosím, nevolejte.

Sháním domek směr Moravská Třebová, Jevíčko, Velké 
Opatovice a okolí. Zahrada, cena do 2 mil. Kč. Děkuji za 

nabídku. Tel.: 774 765 437. 

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. 


