
Vesele do roku 2017
Rok se s rokem sešel a máme tu další ročník zpravodaje. Se starými výtisky je zapotřebí vyra-
zit do knihařství a nechat si je svázat. Jak to bude se zimou, nevíme, jenom noviny zmateně 
naletí pokaždé jiné dlouhodobé předpovědi. A tak zase vykoukneme z okna, co je nového  
u nás doma. Za loňský rok zcela určitě mnoho, ale to bychom se pořád opakovali, podívejme 
se dopředu. Město bude pokračovat v celé řadě užitečných akcí, na pokračování se těšíme na 
Okružní IV (to ale po dohodě s Pardubickým krajem až napřesrok), očekáváme další opravené 
trasy městských chodníků, zainvestované pozemky budou k dispozici zájemcům o výstavbu, 
průmyslová zóna bude čekat na zájem nových investorů…
Stavby a plochy jsou však jedno a samy život města nenaplní. To druhé je bohatý společenský 
a kulturní život, ten nám mohou závidět zdaleka i zblízka. I letos se máme na co těšit a jsme ve 
zpravodaji rádi, že o tom můžeme informovat.
K městu však patří i jiné věci. Zcela logickým krokem je tak v posledních týdnech zřízení Měst-
ské policie. Pro běžného občana se možná nic nezmění, pokud nechce špatně parkovat, házet 
něco sousedovi přes plot či konat jiné nepřístojnosti. Pro město to však znamená zjednodušení 
řady administrativních a jiných procesů, což v konečném důsledku opět přidá na spokojenosti 
právě nám běžným občanům. Popřejme tedy naší Městské policii úspěšný start a spořádané 
občany. Vesele vpřed do roku 2017.

Robert Jordán

www.jevicko.cz
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Anketa k názvu nové ulice v lokalitě Vrchlického
Vážení spoluobčané,
město Jevíčko dokončilo 1. etapu infrastruktury pro 
16 rodinných domů v lokalitě Vrchlického. Vznikla 
tak nová ulice, která zatím nemá svůj název. Podle 
zákona o obcích přísluší obci rozhodovat o názvech 
částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství. Pro-
to by zastupitelstvo na některém ze svých příštích 
zasedání mělo schválit nový název ulice, který bude 
následně oznámen Ministerstvu vnitra ČR. 

Otevření ulice Okružní IV.

V této souvislosti se ob-
racíme na spoluobčany 
s anketou, v rámci které 
mohou podávat svoje 
návrhy na nový název. 
Tyto zasílejte prosím 
e-mailem na adresu: 
jevicko@jevicko.cz, do 
předmětu uveďte: „Ná-
zev nové ulice“. Můžete 
je doručit také osob-
ně na MěÚ nebo zaslat 
poštou na adresu: Měs-
to Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43. V textu 
uveďte krátké zdůvod-
nění Vašeho návrhu, 
termín pro zaslání je do 
31. 1. 2017.  

Doručené návrhy zhod-
notí v prvním kole rada 
města a následně je před-
loží k projednání zastupi-
telstvu města. Děkujeme 
za spolupráci.

 Mgr. Miroslav Šafář,
místostarosta

Autor Krchomilky Milan Valenta křtil novou 
knihu „Poťouchlé pohádky“.

Vypouštění balónků Ježíškovi.
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Informace o rozdělení 
stanoviště kontejnerů na 

Okružní II
Vážení spoluobčané,
z důvodu navýšení parkovacích míst u zdra-
votnického zařízení jsme zrušili stanoviště 
kontejnerů na ulici Okružní II (před garážemi). 
Nově byla vydlážděna 2 stanoviště (na obou 
stanovištích jsou zastoupeny všechny komo-
dity tříděného sběru):

4 ks kontejnerů jsou umístěny 
na Okružní I (před č. p. 275)
3 ks kontejnerů jsou umístěny 
na Okružní II (před č. p. 247)

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Milí spoluobčané,
pomalu ale jistě končí čas bilancování nad 
rokem 2016 a každý z nás vykročí se svý-
mi vlastními předsevzetími do roku nad-
cházejícího. Jaký byl uplynulý rok u nás 
na radnici a v zastupitelstvu? Možná ještě 
hektičtější než ten předchozí a kolegové 
radní i zastupitelé mi jistě dají za prav-
du, že porce materiálů a záležitostí, které 
jsme společně projednávali, byla oprav-
du pořádná. Čím začít a na co dát důraz? 
Mnoho toho již bylo v předchozích číslech 
zpravodaje zmíněno a pozorný čtenář si 
v průběhu roku mohl udělat pravidelně 
obrázek o tom, kam jsou investovány fi-
nanční prostředky města, jaké projekty se 
realizují a připravují. 
Městský rozpočet z pohledu investic  
a oprav nejvíce zatížily dvě zásadní akce 
– oprava prvního úseku ulice Okružní IV 
a první etapa infrastruktury pro 16 RD 
v lokalitě Vrchlického. Pokud bychom se-
četli náklady na tyto akce, dostaneme se 
k číslu přes 10 miliónů korun, ke kterému 
musíme ještě připočíst takřka 7 milió-
nů z krajského rozpočtu na novou silnici  
a opěrnou zeď před základní školou. Ne-
celé 2 milióny byly investovány do obno-
vy památek - zde jsme se mohli opět spo-
lehnout na padesátiprocentní podporu ze 
strany Ministerstva kultury ČR. Ve výčtu 
dalších oprav a investic bych mohl pokra-
čovat na dalších řádcích, je však potřeba 
koukat před sebe a soustředit se na plány 
nové, ke kterým kráčíme s rozumnou re-
zervou na účtu města.
A tak bych se v tomto svém okénku rád 
věnoval dalšímu projektu, který připra-
vujeme společně s našimi hasiči. Od za-
čátku srpna diskutujeme o zapojení se 
do dotačního řízení na rekonstrukci ha-
sičské zbrojnice v rámci Integrovaného 
regionálního programu. Chceme využít 
této jedinečné dotační příležitosti a vy-
tvořit adekvátní podmínky členům jed-
notky. Jedná se o přestavbu stávajících 
výjezdových garáží do ulice Svitavská, tak 
aby vznikla 3 stání pro zásahová vozidla,  
a současně se vyřešilo napojení na „spol-
kovou část“ objektu zbrojnice včetně 
opravy stávající střechy a výměny oken. 
Stávající garáže sice pojmou zásahová vo-
zidla, ale svým prostorovým uspořádáním 
již nevyhovují platným normám. V rekon-
struovaném objektu bude kompletní zá-
zemí, které bude obnášet nové prostorné 
šatny, sprchy a WC, dílnu chemické služby  
a technickou místnost.
Myslím, že záměr stavebních úprav toho-
to důležitého objektu pro naše město je 
naprosto na místě. Protože mým hlavním 
pomocníkem při přípravě projektu je ve-
litel jednotky Standa Ducháček, dám mu 
prostor pro několik slov k důvodům této 
akce: „Jsme rádi, že po získání dotace na 
velkokapacitní cisternovou automobi-
lovou stříkačku můžeme ve spolupráci  
s městem Jevíčko pokračovat ve snaze  
o získání dalších finančních prostředků  
z programu IROP, a to prostředků na 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Lubomír Sadílek         
Hana Ambrozová
Aloisie Jeřábková 
Marie Beranová 
Blanka Mášová
Drahomíra  
Schneiderová
Anna Kaplanová
Rudolf Spáčil
Marie Machorková 

přestavbu jevíčské hasičské zbrojnice. 
Tato byla postavena koncem šedesátých 
let minulého století a již dlouho svými 
parametry nesplňuje požadavky dnešní 
doby, zejména pro výjezdovou jednotku. 
Přestavbou by mělo být dosaženo lepší-
ho zázemí pro stále modernější požární 
techniku a vybavení, nechceme však za-
pomenout ani na opravu stávající budovy 
zbrojnice.“
Situace kolem projektu se vyvíjí následov-
ně - aktuálně máme schválenou smlouvu  
s administrátorem žádosti o dotaci, 
smlouvu s projektantem, který má dokon-
čenou dokumentaci pro územní a staveb-
ní řízení připomínkovanou ze strany sboru  
i jednotky. Přestavbu zbývá povolit, a aby 
byl tento proces co nejkratší, využijeme 
institutu veřejnoprávní smlouvy. Na pro-
jekt je nutné také zpracovat studii prove-
ditelnosti, kterou musí akceptovat Hasič-
ský záchranný sbor Pardubického kraje. 
Uvědomujeme si, že pokud nebudeme 
jednat rychle a žádost se nepodá nejpoz-
ději na začátku roku 2017, nemusíme být 
úspěšní. V případě úspěchu v dotačním 
řízení by se jednalo investičně o akci na 
rok 2018. Tak si držme pěsti, stejně jako je 
držím Vám v nadcházejícím kalendářním 
roce. Přeji tedy úspěšné vykročení.

Miroslav Šafář

Informace o možnosti 
zapojení se do systému 

nakládání s komunálním 
odpadem

pro podnikatele
Původci odpadu z ob-
chodní podnikatelské 
činnosti podobnému 
komunálnímu odpadu 
(tj. papírových, lepenko-
vých a plastových obalů 

vznikajících při prodeji zboží) se mo-
hou formou smlouvy zapojit do systé-
mu nakládání s komunálním odpadem. 
Smlouva se sjednává s roční platnos-
tí za úplatu ve výši 1500 Kč vč. DPH  
a opravňuje podnikatelský subjekt ode-
vzdat takto vytříděné odpady přímo na 
sběrném dvoře v Jevíčku, přičemž je-
jich velikost musí být upravena tak, aby 
se co nejvíce zmenšil jejich objem (např.  
v plastových pytlích, svázané do balíku).  
Kontakt pro sepsání smlouvy: MěÚ Jevíč-
ko, Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511,  
e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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25/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Jiřího Ja-
nečka a Ing. Pavla Vykydala,

 
25/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Mgr. Rudolf 

Beran, Pavla Konečná, Ing. Jaroslav Zezu-
la, 

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

vební úpravy bytu č. 5, M. Mikuláše 551, 
3. NP vlevo, Jevíčko“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podala firma Kamil Pit-
ner, 798 47 Horní Štěpánov 362 za nabíd-
kovou cenu ve výši 287.877 Kč bez DPH,

d)  cenovou nabídku a SOD mezi Podnikem 
bytového hospodářství města Jevíčka  
a firmou Kamil Pitner, 798 47 Horní Ště-
pánov 362 na akci „Stavební úpravy bytu 
č. 5, M. Mikuláše 551, 3. NP vlevo, Jevíč-
ko“ za nabídkovou cenu 287.877 Kč bez 
DPH a pověřuje vedoucí Podniku byto-
vého hospodářství města Jevíčka podpi-
sem smlouvy,

e)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 8 na 
rok 2016,

f)  OZV Města Jevíčko č. 2/2016, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů  
a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Jevíčko s účinností od 1. 1. 
2017,

g)  přílohu č. 1 ke smlouvě o sběru, svozu  
a odstranění odpadu č. 103000213 mezi 
Městem Jevíčko a společností SUEZ Vyu-
žití zdrojů a. s., Divize JIHOVÝCHOD, Drč-
kova 2798/7, 628 00 Brno, 

h)  výsledek zadávacího řízení na akci „Soci-
ální zázemí a WC pro lokalitu Panského 
dvora Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma MOLAT spol. s r. 
o., Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice za 
nabídkovou cenu ve výši 1.327.504 Kč vč. 
DPH,

i)  cenovou nabídku a SOD mezi Městem 
Jevíčko a firmou MOLAT spol. s r. o., 
Zámek 14, 679 63 Velké Opatovice na 
akci „Sociální zázemí a WC pro lokalitu 
Panského dvora Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 1.327.504 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

j)  OZV Města Jevíčko č. 3/2016, o zřízení 
městské policie s účinností od 1. 1. 2017,

k)  dodatek ke smlouvě o poskytování bez-
pečnostních služeb mezi Městem Jevíč-
ko a společností ARAGON Security, s. r. 
o., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno 
s účinností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 
za částku 103 Kč/hod./1 strážný, paušál 
1.500 Kč na 400 ujetých km a částku 7 Kč 
za každý další ujetý km,

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 14. listopadu 2016
l)  bezúplatný převod pozemků p. č. 359/2 – 

ostatní plocha a p. č. 1750/7 – trvalý trav-
ní porost, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
do majetku Města Jevíčko a bezúplatný 
převod pozemku p. č. 1751/36 – ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do ma-
jetku Pardubického kraje,

m) prodej spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1682/17 
(3323 m2) a p. č. 1682/37 (10 m2), oba 
orná půda v k. ú. Kunštát na Moravě za 
cenu 10 Kč/m2 bez DPH a spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. ½ k celku 
pozemků p. č. 1406/19 (394 m2) – lesní 
pozemek, p. č. 1406/20 (79 m2) – lesní 
pozemek, p. č. 1407/1 (813 m2) – trvalý 
travní porost a p. č. 1408/3 (42 m2) - orná 
půda, vše v k. ú. Kunštát na Moravě za 
cenu 12 Kč/m2, celkem 28.133 Kč Městu 
Kunštát, nám. Krále Jiřího 106, Kunštát + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Městem Kunštát na prodej spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. ½ k celku 
pozemků p. č. 1682/17, p. č. 1682/37, p. 
č. 1406/19, p. č. 1406/20, p. č. 1407/1 a p. 
č. 1408/3, vše v k. ú. Kunštát na Moravě 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

n)  prodej spoluvlastnického podílu o veli-
kosti id. ½ k celku pozemků p. č. 1371/2 
(340 m2), p. č. 1375/1 (352 m2), p. č. 
1378/4 (33 m2), p. č. 1401/1 (1105 m2), p. 
č. 1401/2 (409 m2), p. č. 1403/4 (80 m2), 
p. č. 1419/4 (660 m2), p. č. 1620/31 (2555 
m2), p. č. 1620/32 (205 m2), p. č. 1620/45 
(81 m2), p. č. 1680/11 (105 m2) a p. č. 
1681/10 (249 m2), vše trvalý travní po-
rost, p. č. 1386/9 (4997 m2), p. č. 1574/6 
(1681 m2), p. č. 1620/33 (9325 m2) a p. č. 
1721/14 (2240 m2), vše orná půda a p. č. 
1400/3 (40 m2) – ostatní plocha, vše v k. 
ú. Kunštát na Moravě za cenu 10 Kč/m2, 
celkem 122.285 Kč Zemědělskému druž-
stvu vlastníků NÝROV, Nýrov 87, Kunštát 
+ úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Zemědělským družstvem vlast-
níků NÝROV na prodej spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. ½ k celku pozemků 
p. č. 1371/2, p. č. 1375/1, p. č. 1378/4, p. 
č. 1401/1, p. č. 1401/2, p. č. 1403/4, p. č. 
1419/4, p. č. 1620/31, p. č. 1620/32, p. č. 
1620/45, p. č. 1680/11 a p. č. 1681/10, p. 
č. 1386/9, p. č. 1574/6, p. č. 1620/33, p. č. 
1721/14 a p. č. 1400/3, vše v k. ú. Kunštát 
na Moravě a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

o)  vystoupení kapely Mňága a Žďorp na Je-
víčské pouti 19. 8. 2017 za cenu 70.000 Kč 
bez DPH + náklady na ubytování a ces-
tovné dle návrhu komise kulturní, ces-
tovního ruchu a regionálního rozvoje, 

p)  doplnění inventarizační komise Podniku 
bytového hospodářství města Jevíčka  
o dva členy dle zákona č. 563/1991 Sb., 
kdy novými členy se stali Ing. Jaroslav 
Zezula a Mgr. Jiří Janeček,

q)  účast města v projektu Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska na poříze-
ní kompostérů pro občany z dotačních 
prostředků OPŽP se spoluúčastí města  
v předpokládané výši 350.031 Kč vč. DPH 
a schvaluje předfinancování projektu 
v předpokládané výši 2.274.800 Kč vč. 
DPH,

25/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu redakční rady zpravodaje,
b)  zprávy ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastu-

pujícího ředitele ZUŠ a zastupujícího ře-
ditele gymnázia,

c)  zápis ze schůze redakční rady zpravodaje 
ze dne 12. 10. 2016 a zápis ze schůze fi-
nančního výboru ze dne 2. 11. 2016,

d)  informaci starosty o návrhu rozpočtu 
Města Jevíčko na rok 2017, který bude 
možné připomínkovat do prosincového 
zasedání zastupitelstva 19. 12. 2016,

e)  záměr města na využití úvěru České spo-
řitelny, a. s. s obecným účelem na inves-
tiční akce města v roce 2017 s úrokovou 
sazbou na 3 roky ve výši 0,52 % p. a. bez 
nutnosti zajištění,

f)  informaci starosty o pravomoci obcí  
k vydání obecně závazné vyhlášky regu-
lující provozní doby pohostinských zaří-
zení,

g) informaci místostarosty k odůvodnění 
návrhu sazby poplatku za svoz komunál-
ního odpadu na rok 2017,

h)  informaci místostarosty k ceníkům spo-
lečnosti SUEZ Využití zdrojů a. s. za svoz 
a likvidaci odpadů na rok 2017, které zů-
stávají ve stejné výši jako v loňském roce, 

i)  plán práce ZM a RM v roce 2017.

25/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města jednáním se společností 

SUEZ Využití zdrojů a. s., Divize JIHOVÝ-
CHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno ve 
věci diferenciace četnosti svozu komu-
nálního odpadu pro občany (tj. 1 x týdně 
a 1 x za 14 dnů pro zájemce),

b)  radu města předložením smlouvy na 
čerpání úvěru od České spořitelny, a. s. 
ve výši 7.000.000 Kč na investiční akce  
v roce 2017 a projednání dané problema-
tiky finančním výborem.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú.

 Wolkerova alej 92/18, Svitavy __________________________________________

Detašované pracoviště Jevíčko na rok 2017

Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko

9:20 – 10:40 hodin

26. ledna 
23. února 
30. března 
27. dubna 
25. května 
29. června 
31. srpna 
21. září 
26. října 

30. listopadu 
 

Během těchto termínů můžete u sociální 
pracovnice zakoupit baterie do sluchadel 

značky Panasonic. 

 Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska sociálních služeb Salvia, z. ú.

Usnesení z 49. schůze Rady města Jevíčka konané dne 28. listopadu 2016
1/49 Rada pověřuje IT zajištěním kalkulace 

na vybudování požárních hydrantů dle 
odpovídající normy ve městě Jevíčku a 
Zadním Arnoštově,

2/49 Rada schvaluje CN firmy Nábytek Mo-
narc Jevíčko na dodání a instalaci ná-
bytku do prostor TIC Jevíčko za částku 
14.854 Kč vč. DPH s úhradou ze získa-
né dotace z Pk pro TIC Jevíčko,

3/49 Rada neschvaluje zřízení vyhrazeného 
parkovacího místa na ul. Soudní žada-
telce dle zápisu,

4/49 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 3.000 Kč Regionálnímu 
sdružení sportů, Kpt. Nálepky 39, Svi-
tavy,

5/49 Rada schvaluje poskytnutí finančního 
daru ve výši 3.000 Kč Svazu skautů a 
skautek ČR, oddíly Jevíčko,

6/49 Rada schvaluje přihlášení osoby k tr-
valému pobytu na adrese M. Mikuláše 
551, Jevíčko dle zápisu,

7/49 Rada neschvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na pronájem garáže ve 
dvorním traktu ul. Soudní 51 žadateli 
dle zápisu. Ukončení nájemního vzatu 
končí ke dni 31. 12. 2016,

 8/49 Rada uděluje souhlas ZŠ Jevíčko k re-
alizaci projektu „Moderní formy výu-
ky ZŠ Jevíčko“ (č. projektu CZ.02.3.6
8/0.0/0.0/16_022/0003713), Výzva č. 
22 Operační program Věda, výzkum, 
vzdělávání (OP VVV), který je zamě-
řen na zlepšení kvality vzdělávání a 
výsledků žáků v klíčových kompeten-
cích s celkovým rozpočtem ve výši 
1.042.164 Kč, kdy náklady projektu 
jsou ze 100 % hrazeny poskytovate-
lem dotace, 

9/49 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory na ul. 
Třebovská 71 v Jevíčku žadateli dle zá-
pisu do 31. 12. 2017,

10/49 Rada uděluje souhlas společnosti CE-
TIN – Česká telekomunikační infra-
struktura, a. s., Praha k záměru umís-
tění nového rozvaděče na pozemku p. 
č. 11/2 v k. ú. Zadní Arnoštov,

11/49 Rada uděluje souhlas firmě Atris, s. r. 
o., Občanská 1116/18, Ostrava se zpra-
cováním projektové dokumentace 
pro územní řízení stavby v rámci akce 
„Přístavba výtahu k budově Gymnázia 
Jevíčko“,

12/49 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici 
Růžová 91 do 31. 12. 2017 žadatelům 
dle zápisu,

13/49 Rada schvaluje umístění 2 ks navigač-
ních cedulí (67 x 90 cm) na sloupy VO 
pro Pivovar Černá Hora, které by byly 
umístěny na ul. Třebovská a Brněnská 
za částku 800 Kč bez DPH/tabule/rok,

14/49 Rada pověřuje IT zajištěním nejnutněj-
ších oprav havarijního stavu budovy 
kina odbornou firmou provádějící prá-
ce ve výškách,

15/49 Rada schvaluje přidělení odměny ředi-
teli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápi-
su,

16/49 Rada schvaluje přidělení odměny ře-
ditelce MŠ Jevíčko ve výši dle přílohy 
zápisu,

17/49 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

18/49 Rada schvaluje CN firmy RI OKNA, a. 
s., Chmelnice 653, Konice na montáž 
vnitřních parapetů a zapravení oblo-
žení kolem oken v chodbě bývalého 
kláštera (ubytovny) na ul. Soudní 51 za 
částku 18.360 Kč bez DPH (22.216 Kč 
vč. DPH),

19/49 Rada schvaluje vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovního místa 
„strážník Městské policie Jevíčko“ a 
komisi pro otevírání obálek a k ústním 
pohovorům ve složení dle zápisu,

20/49 Rada neschvaluje dotování autobuso-
vé linky 171100 Velké Opatovice – Pra-
ha,

21/49 Rada schvaluje zakoupení 40 l helia za 
částku 9.400 Kč vč. DPH pro akci „Vy-
pouštění balónků Ježíškovi“, která se 
uskuteční v pátek 9. 12. 2016 na Palac-
kého náměstí v Jevíčku,

22/49 Rada schvaluje nominovat do kate-
gorie trenérská osobnost v soutěži 
„Sportovec roku 2016“ pana Radka Vy-
mětala,

23/49 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s vlastníky pozemku p. č. 5142 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí (11.167 m2) o jejich 
prodeji,

24/49 Rada schvaluje zpracování kalkulace k 
decentrální rekuperaci budovy MŠ Je-
víčko,

25/49 Rada schvaluje výsledek zadávacího ří-
zení na akci „Cisternová automobilová 
stříkačka pro JSDH Jevíčko“, ve kterém 
nejvhodnější nabídku podala firma 
THT Polička, s. r. o., Starohradská 316, 
572 01 Polička s nabídkovou cenou ve 
výši 6.098.000 Kč bez DPH (7.378.580 
Kč vč. DPH),

26/49 Rada pověřuje IT zajištěním jednodu-
ché PD a CN na výstavbu zastřešené 
venkovní pergoly určené pro venkovní 
vyučování žáků ZŠ a studentů gymná-
zia, 

27/49 Rada pověřuje IT zajištěním odstraňo-
vání jednotlivých závad při zjištěných 
revizích v objektech městské věže a 
ubytovny,

28/49 Rada schvaluje přidělení finančních 
odměn pro aktivní členy JSDH Jevíčko 
dle návrhu velitele JSDH Jevíčko,

29/49 Rada schvaluje vnitřní platový předpis 
pro stanovení odměn z dohod o pra-
covní činnosti pro členy JSDH Jevíčko 
na rok 2017 dle zápisu,

30/49 Rada schvaluje zakoupení věcných 
prostředků požární ochrany na obmě-
nu ochranných prostředků (zakoupení 
zásahových bot, zásahových rukavic 
apod.) pro nové členy JSDH Jevíčko ve 
výši 14.000 Kč vč. DPH s úhradou ze 
státní neinvestiční dotace na požární 
ochranu,

31/49 Rada schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného bře-
mene a smlouvu o právu provést stav-
bu č. IV-12-2015217/VB/3 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zří-
zení věcného břemene na pozemku p. 
č. 1424 v k. ú. Zadní Arnoštov, výši jed-

norázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a 
pověřuje starostu podpisem smlouvy,

32/49 Rada pověřuje vedoucího organizační-
ho odboru zajištěním cenové kalkulace 
od Povodí Moravy na odkup odkalova-
cí nádrže Žlíbka a zjištěním oficiálního 
statusu odkalovací nádrže Žlíbka od 
vodoprávního úřadu Moravská Třebo-
vá,

33/49 Rada schvaluje CN firmy SKANSKA na 
zbudování části chodníku na ul. A. K. 
Vitáka pod zdí budovy zámečku na kři-
žovatku ul. Okružní IV s úpravou místa 
pro přecházení za částku 95.436 Kč vč. 
DPH,

34/49 Rada schvaluje úhradu faktury v část-
ce 38.732 Kč vč. DPH za provedenou 
výměnu plynového kotle v bytě č. 6 
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko firmou In-
stalatérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 
431, Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

35/49 Rada schvaluje výši nájemného od 1. 
12. 2016 v zrekonstruovaných měst-
ských bytech na ul. M. Mikuláše 551, 
byt č. 1 (3 + 1) a na ul. Křivánkova 98, 
byt č. 4 (2 + 1) dle zápisu,

36/49 Rada schvaluje úpravu nájemného o 
10 % v městských bytech na sídlišti K. 
Čapka 782 s účinností od 1. 3. 2017 a 
zvýšení nájemného o dalších 10 % od 
1. 1. 2018,

37/49 Rada schvaluje plán inventur na rok 
2016 se stanovením termínů a inventa-
rizačních komisí,

38/49 Rada schvaluje přidělení bytu č. 11, vel. 
2 + kk na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku 
žadatelce dle zápisu na doporučení 
komise bytové a sociální.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Nová Občanská poradna v Jevíčku bezplatně poradí 
s dluhy

Od začátku roku 2016 působí v Moravské Třebová nová bezplatná služba pro klienty, 
kteří jsou ve finanční krizi. Příp. i těm, kteří se v ní v blízké době mohou ocitnout na-
příklad kvůli zadlužení příbuzných.
Pracovníci poradny pravidelně pro klienty zpracovávají návrhy na zastavení exekuce 
(např. z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky), návrhy na povolení oddlužení a řadu 
jiných písemností. 
Nově bude od začátku roku 2017 otevřeno kontaktní místo občanské poradny  
i v Jevíčku. Kontaktní místo bude v budově Městského úřadu v kanceláři JUDr. Ale-
ny Jahodové. Občanská poradna bude poskytovat služby každé úterý od 8:00 do 
14:30. Poradentství bude poskytovat Mgr. Pavel Šejnoha, vedoucí občanské poradny.
Občanská poradna své služby poskytuje bezplatně a anonymně. „Každému, kdo se na 
nás obrátí, se snažíme co nejvíce pomoci“, sděluje vedoucí Občanské poradny Pavel 
Šejnoha. „Například včera nám zavolala klientka s dotazem, zda má povinnost převzít 
dluhy po zemřelé dceři, o kterých paní vůbec nevěděla. Klientka někde slyšela, že není 
možné odmítnout dědictví a bude muset dluhy zaplatit. S klientkou jsme situaci probrali, 
klientku seznámili s jejími právy a povinnostmi v dědickém řízení a ubezpečili, že vždy 
může dědictví odmítnout a v takovém případě se jí dluhy zemřelé dcery vůbec netýkají“, 
dodává Pavel Šejnoha. 
S pracovníky poradny je možné se poradit telefonicky na čísle 736 503 393 či pro-
střednictvím emailu poradna@mtrebova.charita.cz. Je vhodné se předem objednat 
na konzultaci, ať nemusíte čekat.  
Pokud máte problémy s dluhy a potřebujete je řešit, neváhejte se na nás obrátit.  
Občanská poradna je zde pro Vás a pomůže vám i v jiných oblastech práva.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Vánoční dílna a rozsvícení vánočního stromu
V pátek 25. 11. jsme se setkali na další tvořivé dílně.
Po přivítání a zahájení zpěvem na chodbě MŠ jsme se rozešli do tříd. Všude na nás dýchala 
sváteční vánoční atmosféra a čekalo nás poznávání vánočních tradic. Děti se seznamovaly s tra-
dicemi, které se dnes už v málokterých rodinách dodržují.
Pustily si lodičku z ořechové skořápky, vylovily si kapříka, hledaly zlaté prasátko, hodily si pan-
toflem, zazvonily na zvon, který plní vánoční přání, rozkrojily si jablíčko, aby zjistily, zda budou 
příští rok zdravé a vyzkoušely si i lití vosku, ze kterého společně s rodiči věštily, co je čeká. Na 
každém stanovišti dostaly obrázek, který na konci cesty vystřihly, vybarvily a nalepily si na papír 
k vánočnímu stromečku.
Ale to nejdůležitější mělo teprve přijít.
Přesunuli jsme se na zahradu k vánočnímu stromu, který byl zatím potemnělý a děti i dospělí 
s napětím čekali, jestli se nám ho podaří rozzářit.
Děti zazpívaly písničku a pak zavolaly „Stromečku, rozsviť se!“ 
Povedlo se. Po třetím zavolání se náš vánoční strom rozzářil a s ním i oči nejen dětí.
Účast byla veliká a všichni se mohli ještě občerstvit výborným punčem a perníkem, který pro 
ně připravily naše paní kuchařky.
Náš vánoční strom bude těšit všechny kolemjdoucí až do ledna. Tak se na něj přijďte podívat 
i Vy!

Za kolektiv zaměstnanců MŠ přeji všem krásné Vánoce a hodně zdraví  
a štěstí do roku 2017

 Dita Mlčochová

Vánoční dílny

MUDr. Trčková 
neordinuje  20. 1. 2017

 - třetí pátek

MUDr. Ivana Křížová
 neordinuje dne 13. 1. 2017

- druhý pátek v měsíci 

 MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinujeme první pátek v měsíci t.j. 

6. 1. 2017
zástup pouze akutní stavy MUDr. Trčková,

 MUDr. Křížová

MUDr. Nádeníčková 
- DOVOLENÁ

23. 1 – 27. 1. 2017
Pouze akutní stavy ošetří MUDr. Hájek  

ve svých ordinačních hodinách.
----------------------------------------------

Aktuální informace z ordinace  
MUDr. Nádeníčkové jsou dostupné  

na webové stránce:  
http://detskylekar-jevicko.cz

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 27. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání 27. za-
sedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného sta-
rostou města Dušanem Pávkem, dipl. um. v souladu 
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 16. 1. 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) Připomínky a náměty občanů
6) Projednání PD rekonstrukce kina Astra
7) OZV č. 1/2017, k zabezpečení místních záleži-

tostí veřejného pořádku při provozování hos-
tinských činností v obytné zástavbě města

8) OZV č. 2/2017, k ochraně nočního klidu a regu-
laci hlučných činností

9) Změna č. 1 územního plánu Jevíčko
10) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2016
11) Čerpání dotací a grantů v roce 2016
12) Korespondence, různé
13) Kontrola plnění drobných úkolů ze ZM
14) Diskuse
15) Usnesení

V Jevíčku dne 8. 12. 2016

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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la „Mor Ephrem“, kde proběhla 
ekumenická bohoslužba a ofici-
ální předání Betlémského světla. 
Ekumenickou bohoslužbu kon-
celebrovali významní duchovní 
z evangelické, římsko-katolické, 
anglikánské a ortodoxní církve. 
Neopakovatelná byla atmosféra 
setkání více jak tisícovky skautů 
a skautek z 24 zemí: Anglie, Bel-
gie, Bolívie, Bosny-Hercegoviny, 
České republiky, Francie, Holandska, Chorvatska, Itálie, Lucemburska, 
Maďarska, Německa, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Slo-
venska, Slovinska, Sýrie, Španělska, Švýcarska, Tunisu, Ukrajiny a USA. 
Po obřadu se 10 z nás mohlo vyfotit s „Dítětem míru“, kterým se letos 
stala 12letá Melanie Walterer ze Saxenu – byla vybrána za své bohaté 
mimoškolní aktivity v oblasti charity a mírotvorných projektů. 
A pak jsme se vydali na zpáteční cestu a Betlémské světlo dovezli  
v pořádku do Jevíčka. 

Za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek

Od roku 1986 cestuje jedno vybrané dítě (Dítě míru) 
z Horního Rakouska do Betléma pro Světlo míru = Bet-
lémské světlo. Z Vídně je pak světlo rozváženo do mno-
ha zemí Evropy i za moře. Od roku 1989 díky skautům  

a skautkám míří Betlémské světlo také do Čech. 
Letošní heslo Betlémského světla zní: „Building Peace with Courage 
and Creativity“ - volně přeloženo: „Budujme mír s odvahou a tvoři-
vostí“.
Výprava do Vídně pro Betlémské světlo se stala i tradiční adventní akcí 
jevíčských skautů a skautek. Letos se dne 10. prosince vypravilo na jih 
osmnáct zástupců místních oddílů.
Vyjeli jsme v pět hodin ráno od jevíčské skautské klubovny. Po příjezdu 
do Vídně bylo ještě do obřadu dostatek času, a tak jsme si šli prohléd-
nout novou expozici v největším Evropském skautském muzeu. Prů-
vodce nám již tradičně dělal exilový old-skaut Leo Ge, který v muzeu 
pracuje, a tak toho o vystavených exponátech opravdu hodně ví. Letos 
nás navíc mimořádně zavedl do depozitářů, kde se nachází opravdové 
poklady. Po prohlídce následovala rychlá svačina a návštěva vánoční-
ho trhu na Karlsplatz. 
Ve třináct hodin jsme se přesunuli do Syrského ortodoxního koste-

Apolena Parolková, Klára Janíčková a Sofie Dia) získala 1. místo v ka-
tegorii skautek, družina Pomněnek (Františka Bojanovská, Jaroslava 
Trenzová, Amálie Parolková a Valentýna Nováková) obsadila pěkné  
3. místo v kategorii světlušek a sestra Apolena Parolková suverénně 
vyhrála kategorii sólový zpěv.
Třešinkou na dortu pak bylo, když naši kluci z družiny Polárních vlků 
(Petr Janíček, Rostislav Němec, Pavel Spíchal, Jonáš Němec a Filip Va-
lík) poprvé v historii zvítězili v noční bojovce - ve velké konkurenci 20 
družin z širokého okolí. Odměnou jim byl, mimo vynikajícího dortu,  
i zářící ARCIKAM.
Děkujeme Junákům z Moravské Třebové za perfektní zorganizování 
obou akcí. Za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek

SKAUTSKÉ ÚSPĚCHY
Víkend kolem svaté Kateřiny patřil v Moravské Třebo-
vé již devatenáctým rokem bojovce pro všechny akční 
skauty, skautky, světlušky a vlčata. Společně se vydali 
do setmělých ulic města zahrát si dobrodružnou hru – 
letos na motivy knihy Hobit. A i tentokrát předcházel 
bojovce Balvánek - soutěž skautských družin a jed-
notlivců, kteří chtějí poměřit své síly v oblasti zpěvu, 
dramatického projevu a kreativity… 
Skautské oddíly z Jevíčka měly zastoupení na obou 

akcích - a již na Balvánku jsme slavili první úspěchy: družina Pampe-
lišek (Anna Neuerová, Barbora Staňková, Marie Janíčková, Dado Dia, 

Okresní přebor škol Svitavy 6 - 9. třída 
Žáci naší školy se zúčastnili okresního kola základních škol  a víceletých 
gymnázií v šachu. Turnaj se konal ve Svitavách a utkalo se v něm 22 
družstev tvořených ze 105 žáků. 
Naše družstvo ve složení: Petr Kozelek, Filip Řehořek, Matěj Dostál, 
Vojtěch Gloser a Jenda Staněk se umístilo na třetím místě, s možností 
postupu do krajského kola. 

Trenéři - Jaroslav Hrbata a Jiří Bulička
  

Konečné pořadí              
Poř. Družstvo Part. + = - Body S-B
1 Gymnázium Polička 7 7 0 0 25 390,00
2 ZŠ Na Lukách Polička 7 5 0 2 18½ 285,75
3 ZŠ Jevíčko 7 6 0 1 18 265,50
4 Gymnázium Svitavy A 7 4 0 3 16 197,00
5 ZŠ Sokolovská Svitavy 7 3 1 3 16 169,25
6 ZŠ a MŠ Běly Jensen 

Opatov A
7 2 3 2 14½ 172,75

7 ZŠ Masarykova Polička 7 4 0 3 14 174,50
8 ZŠ Březová nad Svitavou-

-DDM Česká Třebová
7 3 1 3 13½ 158,00

9 Gymnázium Svitavy B 7 2 3 2 13½ 145,50
10 ZŠ Felberova Svitavy 7 2 1 4 13 144,75
11 Gymnázium Svitavy C 7 2 1 4 10½ 103,25
12 ZŠ a MŠ Běly Jensen Opa-

tov B
7 1 0 6 10½ 92,75

13 ZŠ Vítějeves 7 3 0 4 9 83,75
14 ZŠ náměstí Míru Svitavy 7 0 0 7 4 44,75

VÝPRAVA PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO DO VÍDNĚ (dne 10. 12. 2016) 

Ohlédnutí za 1. basketbalovým rokem
V lednu 2017 oslaví Basketbalový klub Jevíčko první rok od svého zalo-
žení. V současné době registrujeme 70 dětí (hráčů) a osm členů výboru 
a trenérů z řad dospělých. 
V sezoně 2016 jsme několikrát zavítali do Mohelnice, abychom odehrá-
li turnaje v rámci nadregionální soutěže. Navštívili jsme Vysoké Mýto, 
kde se holky statečně “popraly“ s hráčkami nejstaršího basketbalové-
ho klubu v ČR. Kluci sehráli utkání proti vojákům z v Moravské Třebové. 
V domácím prostředí jsme přivítali družstvo chlapců z Velkých Opato-
vic a následně i holky z téměř “domácího klubu“ v Mohelnici. 
Pořídili jsme základní vybavení pro hráčky a hráče (balony, dresy, koše 
pro minižáčky) a přihlásili klub do České basketbalové federace. Byly 
zprovozněny webové stránky klubu www.basketjevicko.cz, kde se ka-
ždý zájemce o jevíčský basketbal dozví o plánovaných i odehraných 
zápasech, tréninkových jednotkách a novinkách ze života basketbalis-
tů. Uspořádali jsme první basketbalovou sobotu v hale TJ na Žlibkách, 
kterou jsme si moc užili za hojné účasti hráčů, trenérů i rodinných pří-
slušníků.

Chtěl bych tímto podě-
kovat všem sponzorům  
a městu Jevíčku za vel-
kou podporu při zaklá-
dání klubu. Odměnou za 
jejich pomoc jim může 
být vědomí, že 70 dětí se 
2x týdně věnuje sportu, 
což je v době počítačů  
a tabletů velmi dobrý 

počin. Zvláštní poděkování patří všem trenérům a funkcionářům, kteří 
se o děti starají ve svém volném čase bez nároku na finanční odměnu. 
Takže basketbalu zdar a popřejme si vše nejlepší do druhého basket-
balového roku. Za Basketbalový klub Jevíčko, z.s. Radek Vymětal
 

BASKET KLUB JEVÍČKO



www.jevicko.cz

                           Leden 2017    / 7Měsíčník města Jevíčka

      Studenti lycea pomáhají
Na sklonku roku 2016 se studenti kombinovaného 

lycea v Jevíčku rozhodli pomoct v nesnadné životní situaci rodině onko-
logicky nemocné holčičky jménem Anička.
Anička je jedním z mnoha pacientů hemato-onkologického oddělení 
dětské kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Po první úspěšné léčbě 
leukémie se zákeřná nemoc vrátila a Anička musí podstoupit další kolo 
léčby.
Přímo v nemocnici působí obecně prospěšná společnost Šance Olo-
mouc, která byla založena zejména kvůli pomoci rodinám malých 
onkologických pacientů. Paní Vanda Šlosarčíková, která s organizací 
Šance Olomouc dlouhodobě spolupracuje a je jedním z jejich sponzo-
rů, se rozhodla pomoct rodině Aničky před Vánoci poněkud méně ob-
vyklým způsobem. Na Facebooku založila skupinu Na jedné lodi, kde 
si mohou lidé vydražit různé oblečení, hračky, šperky nebo poukazy 
na pobyty, či zážitky, které se mohou stát skvělými vánočními dárky. 
Kompletní výtěžek dražby putuje prostřednictvím Šance Olomouc pří-
mo a konkrétně rodině Aničky na vše, co bude pro její léčbu a období 
po ní potřeba.

A právě do této facebooko-
vé dražby se zapojili i někteří 
studenti třídy 1. L na kombi-
novaném lyceu v Jevíčku. Pro 
Aničku a její rodinu vlastno-
ručně vyrobili hračky - koníky 
ušité z barevného filcu s hřívou 
a ocasem z barvené ovčí vlny. 
Každý student dal do koníka 
kousek svého já, svojí fantazie 
a hlavně kousek srdce. Pro do-
spívající mladé lidi to byla skvě-
lá příležitost pokusit se alespoň 
malinko pomoc bližnímu.
Všechny hračky se v prosinci 

vydražily a získané peníze byly zaslány rodině Aničky. Nezbývá, než 
lyceánům za jejich otevřená srdce upřímně poděkovat. 

Tomáš Svoboda

Komiks
Již čtvrtým rokem Gymnázium Jevíčko uspořádalo literárně-výtvarnou 
soutěž „Vytvoř si svůj komiks“ pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.
V letošním roce jsme vybrali téma – sport.
Celkem k nám zavítalo 21 žáků z Jevíčka, Velkých Opatovic, Letovic  
a Boskovic.
Děti zahájily práci na svých komiksech v 8 hod. ráno a postupně ko-
lem poledne svá dílka dokončovaly. Jak už to bývá, některým se dařilo  
více, některým méně. 
Stejně jako loni, ani letos neměla porota lehký úkol. Přesto se nakonec 
shodli.
Elektronickou čtečku knih za první místo si odvezla žákyně ze ZŠ Velké 
Opatovice, Eliška Hrdá. Druhé místo si vybojovala Jasmína Uhlířová  
a na třetí příčce skončila Anežka Humplová.
Porota se letos rozhodla ocenit i další dílka, stejně jako loni. Cenu po-
roty za orinalitu získala Natálie Finsterlová ze ZŠ Jevíčko, a i studenti 
našeho gymnázia se  chtěli zapojit do této soutěže a vyhlásili Cenu 
studentů, které obdržela Veronika Kubíková. Nechtěli jsme opome-
nout úsilí všech zúčastněných a i ti, kteří se neumístili, od nás dostali 
drobné upomínkové předměty.
Vyhodnocení a následná vernisáž byla slavnostně zahájena klavírní 
skladbou našeho studenta Filipa Kaderky.
Věřím, že si žáci základních škol dopoledne u nás užili a po ukončené 
vernisáži mezi sebou, ale i s našimi studenty o svých pracech diskuto-
vali, obhajovali a  předávali si vzájemně své zkušenosti.
Děkujeme všem učitelům, kteří se dětem věnují a umožňují jim ukázat 
své umění i někde jinde než jen na své domovské škole. 
       Mgr. Jana Sedláčková

Den pro lyceum
Ve čtvrtek 1. prosince proběhl na gymnáziu Den pro lyceum, při kte-
rém mohli žáci s rodiči navštívit epochovou výuku matematiky, české-
ho jazyka a zeměpisu. Netradiční způsob výuky návštěvníky, kterých 
bylo více jak 50, velmi zaujal, což bylo vidět i při následující diskusi 
s pedagogy lycea. O tom, že studium nemusí být pouze nuda a stres 
a přitom může být velmi intenzivní, se s budoucími spolužáky podělili 
i současní studenti prvního a druhého ročníku kombinovaného lycea. 
Nezbývá než jevíčskému lyceu popřát takovou přízeň i do dalších let.

RNDr. Lukáš Müller, Ph.D.

  
 
 
 
 
w
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Jevíčko hostilo 18. celostátní dílnu učitelů estetických výchov
Nezapomenutelné zážitky si 2. října 2016 z Jevíčka odváželo přes 60 
učitelů a studentů estetických výchov z celé České republiky, kteří 
do Jevíčka přijeli ve čtvrtek 29. září, aby zde načerpali inspiraci pro 
svou práci a tvorbu. Jak ale popsat zážitky, které se zrodily z unikátní 
konstelace místa, času a lidí – z jedinečného teď a tady? Takové 
věci jsou slovy stěží zachytitelné a má-li organizátor celostátní 
dílny zhodnotit úspěch či přínos rok připravované akce, nemůže 
se spolehnout pouze na čísla a bilance. Nahlédněme tedy dílnu 
s názvem Tvorba-tvořivost-hra z více úhlů pohledu.

KOMPLEXNÍ DÍLNA ESTETICKÉ VÝCHOVY
Tvorba-tvořivost-hra je komplexní dílna estetické výchovy, která 
usiluje o to, aby učitelé estetických výchov měli více možností 
uvažovat o průnicích s výchovou dramatickou. Účastníci se mohli 
přihlásit do jedné ze čtyř pracovních skupin, přičemž každou z těchto 
skupin vedl zkušený lektorský tandem, jehož úkolem bylo ukázat, jak 
se skvěle doplňuje například literární výchova a dramatická výchova, 
když je inspirací město Jevíčko.
Dílnu literárně-dramatickou vedly v tomto roce lektorky Lucie 
Klárová (Regensburg, Německo) a Soňa Demjanovičová (Aš), 
dílnu pohybově-dramatickou Miluše Šindlerová (Vodňany) a Hana 
Patrasová (Drslavice, u Prachatic), dílnu výtvarně-dramatickou 
Ivana Blažková (Bechyně) a Gabriela Zelená Sittová (Praha) a 
dílnu hudebně-dramatickou Jakub Hulák (Praha) a Jakub Šebesta 
(Všetaty). 

DÍLNA STĚHOVAVÁ
Tvorbu-tvořivost-hru každoročně pořádá 
NIPOS-ARTAMA (Národní informační  
a poradenské středisko pro kulturu), Sdružení 
pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné 
dramatiky DAMU, Praha. Každý ročník se ale 
koná v jiném místě České republiky, v jiném 
městě či městečku, které organizátorům 
padne do oka a osloví je svým geniem loci. 
To se totiž stává alfou a omegou celé akce. 
Nové místo má přinést novou inspiraci, nový 
společný námět pro lektory, z něhož se vychází 
při přípravě náplně všech čtyř pracovních 
skupin, ale i zážitkového úvodního večera. 
Před spuštěním samotné podzimní dílny musí 
přípravný tým dané místo alespoň dvakrát 
navštívit a jednoduše „objevovat“. Principem je nechat se místem 
oslovit, okouzlit, vtáhnout, nějak ho vnímat a potom se shodnout na 
vjemu, který byl pro lektory nejsilnější – najít společný námět.
V minulosti dílny inspirovala taková místa jako například románsko-
gotická bazilika v Třebíči (námětem se stal ČAS), renesanční město 
Telč (námět PROSTOR) nebo Labe protékající Kolínem (námět PAMĚŤ 
VODY). Jaký námět vnuklo přípravnému týmu Jevíčko? Než to 
vyzradíme, je potřeba říct, jak to začalo.

POZVÁNÍ DO JEVÍČKA
V roce 2015 se Tvorba-tvořivost-hra konala v Olomouci a té se mimo 
jiné zúčastnily dvě paní učitelky ze Základní školy Jevíčko. Jiřina 
Finsterlová a Hana Veselková se přihlásily do literárně-dramatické 
dílny a zjevně se v tomto setkání zrodilo něco zásadního pro 
další spolupráci. Obě dámy nejenže vnesly do celkové atmosféry 
olomouckých dílen svou nesmírně pozitivní a neutuchající energii, 
ale v závěru celé akce přišly s výzvou, aby se další ročník konal 
v Jevíčku. To jsme ale ovšem jako organizátoři ještě netušili, jak silné 
bude okouzlení Jevíčkem nejprve pro nás, potom také pro lektory  
a nakonec pro všechny účastníky této akce.
Při prvních cestách do Jevíčka se nás jako průvodkyně ochotně 
ujímaly Hana a Jiřina, které pro nás připravovaly nabídku možností, 
co všechno je možné v Jevíčku vidět, zažít, využít pro přípravu práce 
v dílnách. Velmi milé bylo i to, že se k nám přidával pan Rudolf Beran. 
Mnohem víc než jako zastupitele města jsme jej začali vnímat jako 
přátelského a empatického vypravěče a jako nevyčerpatelný zdroj 
informací o městě i okolí. 

Koncem letních prázdnin jsme tedy chodili Jevíčkem a nechávali se 
vtáhnout do jeho atmosféry. Zmíním ji v asociacích, které nám šly 
hlavou večer poté, kdy jsme se měli shodnout na tom, co bude nosným 
společným námětem pro přípravu všech čtyř dílen, ale především 
také úvodní zážitkové akce: Náměstí (vůbec není náměstíčko – 
mohlo by tu přistát letadlo?), Hotel Morava (naše vynikající útočiště 
v průběhu příprav i průběhu akce), kostely, hřbitůvek (kde je asi teď 
Krchomilka?), synagoga (uvnitř úžasná letecká fotografie Jevíčka 
- dechberoucí), kus dálnice, hradby, koželužna (milí a vstřícní 
manželé Staňkovi), rozkvetlá alej směrem k sanatoriu, sýpka, krásná 
aula gymnázia s úžasným lustrem, prostranství za základní školou, 
koupaliště s unikátním altánem, čtenářský klub v základní škole, 
zámeček i se zahrádkou, věž (s neuvěřitelnými výhledy a nadhledy, 
s úctyhodně zpracovanou expozicí v horní části věže, ze které mrazí), 
klášter, vykopávky, všechny okružní ulice… Tolik dojmů se ani nedalo 
všemi smysly pojmout, aby člověk nebyl přesycen. Po takto vydatném 
dni jsme věděli, že námětem bude OKO. Všechno tomu odpovídalo. 
Tvar Jevíčka, jeho umístění na mapě, jeho název evokující víčko, 
energie, kterou jsme vnímali díky lidem, které jsme zde potkali – 
dívají se do okolního světa hřejivým pohledem, vstřícně, nepřivírají 
oči, všechno je zajímá… OKO byl námět, který nám Jevíčko samo  
o sobě napovědělo.

KOMU JE TŘEBA PODĚKOVAT
Námět byl jasný, přípravy dílen mohly začít. Teď ale nastal z pohledu 
organizátorů další zásadní moment, který nebývá ve všech místech 

samozřejmostí. Město Jevíčko bylo velmi 
vstřícné a stalo se partnerem akce, nabídlo 
organizátorům vynikající podmínky  
a místní školy (základní, základní umělecká 
a gymnázium) vyšly maximálně vstříc 
v nabídce prostor ke konání dílen či 
dokonce k ubytování účastníků. Celá akce 
se tedy zahajovala v důstojném prostředí 
auly v budově gymnázia, úvodní zážitkový 
večer probíhal v nočním Jevíčku a končil 
skládáním obří skládačky z leteckého snímku 
Jevíčka v sále Hotelu Morava. V tomto 
sále poté probíhala dílna literární (Zde se 
patří poděkovat za maximální vstřícnost 
provoznímu hotelu, panu Petru Janíčkovi, 
který naší akci poskytl profesionální 

ubytovací zázemí a pečoval o naše spokojeně nakrmené žaludky.). 
Významným pro akci bylo ale i to, že se do ní v roli účastníků dílen 
zapojili pedagogové z místních škol, ale i ze škol z okolních obcí – pro 
lektory dílen to vytvářelo velmi příjemný pocit, že mají ve svém kruhu 
odborníky na místo, v němž jsme se ocitli jako návštěvníci. A nadto – 
takovou koncentraci příjemných a tvořivých učitelů lze Jevíčku i jeho 
okolí jen závidět. Muzicírovalo se v následujících dnech v zámečku, 
výtvarníci měli zázemí v základní škole, tanečníci pracovali především 
v synagoze – ale všechny to táhlo také ven, k sanatoriu, do výtvarně 
mimořádně inspirativního altánu u koupaliště, do uliček města i na 
náměstí, na prostranství za školou atd. Navíc počasí nám přálo jako 
na objednávku. Zdá se, že jsme v Jevíčku zažili poslední pozdně letní 
víkend roku 2016.
A co všechno se v těchto necelých čtyřech dnech zrodilo? Něco 
mohou doložit ukázky písmem zaznamenatelných prací, ale jen stěží 
se dá vyslovit, co zažili ti, kteří se v neděli dopoledne přišli podívat na 
ukázky z dílen. Snad když jen zmíním, že v závěru účastníci hudebně-
dramatické dílny jako fantastické hudební uskupení improvizovali 
symfonii, jejíž partiturou bylo 100 dílů obří letecké fotografie Jevíčka, 
a skladba to byla tak působivá, že přihlížejícím divákům vstupovaly 
slzy do očí dojetím či smíchy… Z Jevíčka se téměř nedalo odjet – je to 
velká výzva k návratům… 
Děkujeme, Jevíčko, za Tvé otevřené a vyzařující OKO. Děkujeme Ti 
za inspiraci, kterou jsi nám darovalo, abychom si ji odvezli do všech 
konců republiky (i za hranice). Díky všem, kteří jste nám nabídli svou 
pomoc, otevřenou náruč a věříme, že i přátelství.

Za organizační tým
Gabriela Zelená Sittová

Jevíčské oko
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Přehled realizovaných investic a oprav v Jevíčku za rok 2016
měsíc popis akce realizoval náklady spolufinancováno spolufinancoval
únor - květen Opravy chaty ve Smolenském údolí Město Jevíčko 71 000,00 Kč 0,00 Kč
duben Vyrovnání překopů ul. U Cihelny NVB Line s. r. o. 120 879,00 Kč 0,00 Kč
duben Vyspravení příjezdové cesty do Žlíbek Město Jevíčko, mechanizace Kerax 26 000,00 Kč 0,00 Kč
duben Propustek v Zadním Arnoštově Město Jevíčko, mechanizace Kerax 129 175,00 Kč 0,00 Kč
duben - květen Výsadba zeleně ul.Svitavská – Třebovská Zahradnické úpravy s. r. o. 361 725,00 Kč 272 891,00 Kč SFŽP, dotace
duben - červen Oprava střechy městského úřadu MATOUŠEK CZ a. s. 1 338 100,00 Kč 0,00 Kč
duben - srpen Vodovod a kanalizace Okružní IV Building Expert s.r.o. 5 552 736,00 Kč 1 067 306,00 Kč Svazek vodovodu 

Malá Haná
květen Odstavná plocha K. H. Borovského Město Jevíčko, mechanizace Kerax 74 000,00 Kč 0,00 Kč
květen Literární stezka s Krchomilkou Město Jevíčko, Kamenoprůmysl 

Komárek, Rustika, M.Bednár
74 000,00 Kč 39 500,00 Kč Pk, dotace

květen - červen Propojení chodníku Svitavská – Okružní I M.Silnice a.s. 151 948,00 Kč 0,00 Kč
květen - červenec Obnova západní fasády prelatury kláštera MOLAT s. r. o. 320 865,00 Kč 155 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace

květen - červenec Obnova severovýchodní fasády prelatury kláš-
tera

KOLP s. r. o. 442 604,00 Kč 185 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 
dotace

květen - listopad Obnova chodníků ul. Slunečná I. etapa Město Jevíčko 180 000,00 Kč 0,00 Kč
červen Opravy výtluků obslužných cesty okolo města AKVAMONT Svitavy s. r. o. 184 404,00 Kč 92 202,00 Kč HZS, spolufinanco-

vání
červen Obnova dřevěného schodiště sýpky MOLAT s. r. o. 94 717,00 Kč 28 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
červen - srpen Restaurování portálu prelatury kláštera Milan Polián 57 500,00 Kč 53 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
červen - srpen Restaurování erbů na městské věži Milan Polián 80 500,00 Kč 73 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
červen - srpen Oprava teracového soklu na městské věži Milan Polián 114 500,00 Kč 54 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
červenec - září Obnova hřbitovních cest František Hanzal 604 039,00 Kč 367 496,00 Kč SZIF, dotace
srpen Statické zajištění a vyrovnání  hřbitovního kříže František Hanzal 18 640,00 Kč 0,00 Kč
srpen - říjen Restaurování vstupních dveří sýpky Jaroslav Doskočil 66 350,00 Kč 59 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
srpen Vysprávka povrchu ulice Příční M Silnice a. s. 148 214,00 Kč 0,00 Kč
srpen Oprava úžlabí střechy ZŠ Střechy Kopecký 202 700,00 Kč 0,00 Kč
srpen - prosinec Infrastruktura pro 16 RD Vrchlického AKVAMONT Svitavy s. r. o. 4 500 000,00 Kč 13 943,00 Kč Svazek vodovodu 

Malá Haná
září Urnové hroby na hřbitově Kamenoprůmysl Komárek s. r. o. 131 083,00 Kč 0,00 Kč
září Herní prvky za ZŠ v Panském dvoře Bonita Group Service s. r. o 165 240,00 Kč 77 500,00 Kč CZECH BLADES, 

BLAUKOM, REGAM 
CZ, P. Vykydal, P. Do-
koupil

září Vstupní brána hřbitova Kovářství, zámečnictví Pavek To-
várek

53 000,00 Kč 0,00 Kč

září - listopad Oprava bytu 2+1 Křivánkova 98 František Hanzal 594 058,00 Kč 594 058,00 Kč Hrazeno z odvodu 
PBH

září - prosinec Komunikace, opěrná zeď Okružní IV – I. etapa SKANSKA a. s. 6 776 000,00 Kč 6 776 000,00 Kč Investice Pardubic-
kého kraje

říjen Výměna oken farní část prelatury kláštera JM Mrňka s. r. o 154 198,00 Kč 0,00 Kč Investice  farnosti 
z příspěvku města, 
100% ceny

říjen Výměna oken západní strany prelatury kláštera JM Mrňka s. r. o 519 196,00 Kč 250 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 
dotace

říjen Veřejné osvětlení Okružní IV – I. etapa ELEKTRO-PLOŠINY Zdeněk 
Schreiber

442 438,00 Kč 0,00 Kč

říjen - listopad Pilíře brány hřbitov u kostelíčka Město Jevíčko 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč Obce: Bělá u Jevíčka, 
Víska

říjen - listopad Oprava bytu 3+1 M. Mikuláše 551 Kamil Pitner 331 059,00 Kč 0,00 Kč Investice PBH
listopad - prosinec Chodníky Okružní IV - I. etapa M Silnice a.s. 818 266,00 Kč 0,00 Kč
listopad - prosinec Chodníku v křižovatce, Okružní IV – A. K. Vitáka SKANSKA a. s. 95 436,00 Kč 0,00 Kč
listopad - prosinec Výměna vrat a dvířek pod schodištěm sýpky JM Mrňka s. r. o. 180 684,00 Kč 71 000,00 Kč Ministerstvo kultury, 

dotace
listopad - prosinec Vstupní brána hřbitova u kostelíčka sv. Barto-

loměje
Kovářství, zámečnictví Pavel To-
várek

58 000,00 Kč 0,00 Kč

celkem 38 investičních akcí a oprav 25 268 254,00 Kč 10 238 896,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.
 

Dne: 8. 12. 2016   
Zpracovali: M. Šafář, D. Pávek, D. Šebek

Fasáda kláštera Hřbitovní cesty Vodovod a kanalizace 
Okružní IV

Infrastruktura pro 
16 RD Vrchlického

Nová střecha MěÚ 
Jevíčko

Komunikace 
Okružní IV
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Přehled akcí Jevíčko LEDEN 2017

4. 1.   14:30 Zpívání pro radost,  
     Senioři RC Palouček
7. 1.   9:00 Tříkrálová sbírka, Jevíčko  
    18.00 Adele Tribute, koncert- Synagoga
11. 1. 14:30 Vzpomínky na dětství,  
     Senioři RC Palouček
12. 1. 8:00 Den otevřených dveří, Gymnázium
15. 1. 15:00 Tříkrálový benefiční koncert ZUŠ  
     Jevíčko, KNPM
16. 1. 16:00 27. zasedání Zastupitelstva města  
     Jevíčko, MěÚ
18. 1. 14:30 Cvičme v rytme, Senioři RC Palouček
20. 1. 18:00 Společné setkání spolků  
     a volnočasových organizací,  
     Synagoga
24. 1. 15:30 Výtvarná dílna na téma zima,  
     RC Palouček 
25. 1.  14:30 Zábavné testy a hry, 
     Senioři RC Palouček

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     leden 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

24.1.  od 15,30   výtvarná dílna na téma zima

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 4.1 Zpívání pro radost

středa 11.1 Vzpomínky na dětství

středa 18.1. Cvičme v rytme

středa 25.1. Zábavné testy a hry

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

Tříkrálová sbírka 2017
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci 
Tříkrálové sbírky. Hlavním koledovacím dnem je sobota 7. led-
na 2017, kdy můžete očekávat návštěvu charitních tří králů. 
Charitní koledníky poznáte podle úředně zapečetěné kasičky 
s logem charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat 
platným průkazem koledníka. Kromě požehnání, které koled-
níci do vašich domů přinesou, je velkým přínosem této sbírky ze-
jména to, že velká část finančních prostředků je využita v našem 
regionu.

Podrobnější informace ke koledování v Jevíčku poskytne:
Dagmar Krhlová, dobrovolník Oblastní charity Moravská Třebo-
vá, mobil 725 020 852   
Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mo-
bil 777 983 996 
Mgr. Jana Richtrová, organizátor koledujících dětí za Základní 
školu Jevíčko

U příležitosti sbírky pořádá Město Jevíčko, Římskokatolická far-
nost, ZUŠ Jevíčko spolu s Oblastní charitou Moravská Třebová 
Benefiční Tříkrálový koncert Základní umělecké školy, který pro-
běhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, 15. 1. 2017 
v 15 hodin.  

Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko-Jevíč-
ský region je Denisa Košínová, DiS., na kterou se můžete obracet 
s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, 
které by při koledování nastaly /podezření na falešné koledníky 
atp./. Tel: 734 797 499.

 

 

 
 

MĚSTO JEVÍČKO, 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ  FARNOST, ZUŠ JEVÍČKO 

a 
OBLASTNÍ CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 

 
 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA: 
 
 

TŘÍKRÁLOVÝ BENEFIČNÍ KONCERT 
žáků Základní umělecké školy 

Jevíčko 
 

Kdy: 15. 1. 2017 v 15:00 hod. 
 

 
Kde:  KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V JEVÍČKU 

 

 
 

Vstupné dobrovolné 
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Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami
Vážení spoluobčané z Jevíčka a okolních obcí,
Rádi bychom Vás seznámili s činnostmi, pořádanými Svazem invalidů (ZO SPCCH) 
Jevíčko v roce 2016. Svaz sdružuje 171 členů ze 7 obcí a snaží se o zajištění různých 
akcí pro seniory, kteří nemají možnost plnohodnotného sportovního ani kulturního 
vyžití s ohledem na zdravotní stav.

Přehled akcí Svazu: 
-  10 x jsme byli na plavání v Městských lázních v Boskovicích. Plavání se účastní prů-

měrně 40 členů, z nichž každý za návštěvu bazénu zaplatí včetně dopravy 70,- Kč. 
Všichni se vyžijí buď v horké páře, v relaxačním bazénu a ti zdatnější v plaveckém 
bazénu.

-  V měsíci květnu jsme si vyšli v počtu 20 na společnou procházku do objektu léčeb-
ny TRN, kde jsme se potěšili kvetoucím parkem, občerstvili jsme se a při cestě zpět 
jsme pozdravili peloton účastníků Závodu míru nejmladších. Počasí nám přálo, tak 
jsme se vrátili spokojeni

-  V měsíci červnu se zúčastnilo 90 seniorů zájezdu na hrad Buchlov, zámek Buchlo-
vice a navštívili jsme poutní místo Velehrad. A opět přálo počasí a výlet byl zdařilý.

-  V nevlídném měsíci říjnu jsme si zpříjemnili společně odpoledne. Prohlédli jsme 
si kostel, Kartografické muzeum a zámecké prostory ve Velkých Opatovicích. Zde 
jsme měli odborný výklad pana faráře a paní Češkové a bylo nám připraveno malé 
pohoštění. Zúčastnilo se 38 členů a zde je velké poděkování za vřelé přijetí.

-  19. 12. 2016 je naplánovaný tradiční výlet do Olomouce na předvánoční trhy. Večer 
se těšíme na operetku „Hledám děvče na boogie woogie“. Máme lístky pro 70 čle-
nů a jejich rodinných příslušníků.  

-  2x za rok máme výroční schůzi s pohoštěním a programem. Účastní se v průměru 
80 - 90 členů. 

Mimo tyto akce blahopřeje našich 10 důvěrnic všem jubilantům a od 80 let každoroč-
ně předáváme blahopřání a malou pozornost, aby i starší členové Svazu věděli, že na 
ně myslíme. Za práci důvěrnice zaslouží poděkování. 
Všichni pomalu stárneme, i když to neradi slyšíme. Proto je dobré na nás nezapo-
mínat a zaměřit se nejen na mladou generaci, ale i na stárnoucí spoluobčany, kteří 
také chtějí prožít plnohodnotný seniorský život a v produktivním věku přispět ke 
zvelebování města Jevíčka i okolních obcí. 
Pro příští rok máme opět připravený bohatý program. Většinou se jedná o pohodo-
vé výlety a zájezdy, aby se jich mohli účastnit i méně zdatní senioři. A samozřejmě 
máme naplánované opět plavání v Boskovicích.
Chtěli bychom proto poděkovat Městskému úřadu Jevíčko i Obecním úřadům v Ja-
roměřicích, Biskupicích, Chornicích, Úsobrně a Březině a našim příznivcům a sponzo-
rům, kteří náš Svaz podporují finančně i darováním počítače s tiskárnou. To všechno 
naši činnost podpoří a ulehčí. Věříme, že i nadále nám budou všichni přátelsky naklo-
něni a budou nám v prospěšné práci nápomocni.  
Přejeme všem spoluobčanům především pevné zdraví v novém roce a hodně spoko-
jenosti ve svých rodinách. 

za výbor SPCCH
Šmídová Blanka
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Rada Města Jevíčka

zve zástupce všech spolků a volnočasových organizací

v Jevíčku  na 

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
s radními města Jevíčka

setkání se uskuteční v pátek 20. ledna 2017

v 18:00 hodin v Synagoze v Jevíčku

Program setkání:

- vyhlášení výročních ocenění města za rok 2016

- informace spolků a organizací o plánu akcí na rok 2017

- diskuse, občerstvení

 
  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

Nabídka: 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Možnost návštěvy výuky  
 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

www.gymjev.cz  

DEN OTEVŘENÝCH  
DVEŘÍ  
ve čtvrtek 12. ledna 2017 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00 hodin  

Předprodej vstupenek  
od 16. ledna 2016 v TIC Jevíčko

Vstupné: 
- předprodej: 100 Kč vstupenka, 

10 Kč místenka
- prodej na místě:  130 Kč bez místenky

Městský ples
       Město Jevíčko Vás zve na

   XI.Městský ples
17. 2. 2017 od 20 hodin 

v sále hotelu Morava

Účinkují kapely:  Another Way, Brno
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko

Bližší informace budou zveřejněny v únorovém čísle Jevíčského zpravodaje
 a na www.jevicko.cz.

Pronajmu garsonku v Jevíčku. Tel.: 775 760 080.

 
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová 

 
přijme 

 
pro Pracoviště vodovodů Jevíčko 

 
* ODPOČTÁŘE VODOMĚRŮ * 

 
pro  

 
město JEVÍČKO a okolní obce 

 
 

na dohodu o práci konané mimo hlavní pracovní poměr 
(pracovní činnost vhodná pro studenty i pro důchodce). 

 
Požadujeme: 

 
• dobrý zdravotní stav (práce v terénu), 

• pracovní nasazení, samostatnost. 
 

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED 

Bližší informace získáte 
 

Pracoviště vodovodů Jevíčko: 
vedoucí Jan Doležel, telefon: 461 357 242 

 
nebo VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 

Útvar ŘLZ: 
Dagmar Krhlová, telefon: 461 357 142, 725 020 852, e-mail: d.krhlova@vhos.cz.  
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Čeho se dočkali Židé
15. 3. 1939 
- Vystěhovalecké pasy z Protektorátu stály mnoho peněz a veškerý 

jejich majetek propadl Říši.
- Židovským advokátům byla zakázána veškerá činnost.
17. 3. 1939  
- Lékařům zákaz veškeré činnosti praxe v nemocnicích.
21. 6. 1939  
- Zabavení židovského majetku a poprvé stanoveno, kdo je Žid.
1940  
- Počátkem roku evidován veškerý židovský majetek.
- Do židovských firem nastoupili němečtí správci.
- Malé židovské obchůdky a živnosti byly zrušeny.
2. 3. 1940 
- Židům nařízeno odevzdat všechny cennosti do bankovní úschovy 

pod německou kontrolou.
- Odevzdat rozhlasové přijímače.
1. 9. 1941  
-  Musel každý Žid na venkovním oděvu nosit žlutou šesticípou hvězdu 

s černým nápisem „JUDE“, bez které se od 16 let nesměl ukázat na 
veřejnosti.

-  Takto označeným Židům bylo zakázáno chodit po chodnících.
-  Do Jevíčka do „rabinátu“ v Soudní /Židovské/ ulici dnes č.p. 58 byly 

ubytovány tři židovské rodiny z Jaroměřic a jedna z Úsobrna. Schá-
zely se tam i židovské děti z Jevíčka, objekt byl přeplněn.

-  Nesměli vycházet po 20., v zimě po 18. hodině na ulici. 
1941  
-  Odebrány šicí stroje, lyže a teplé oblečení /na východní frontu/.
-  Židům občanské legitimace označeny písmenem =J=.
-  Bez povolení se nesměli stěhovat, či měnit v místě bydliště.
-  Bez povolení se nesměli vzdalovat z místa bydliště.
-  Arijské podniky nesměly Židy zaměstnávat.
-  Židům byl zakázán vstup do všech veřejných a společenských míst-

ností.
-  Do obchodu mohli chodit nakupovat jen v určenou dobu.
-  Židovské děti byly vyloučeny ze všech stupňů škol.
-  Arijští učitelé je nesměli ani soukromě vyučovat.
-  Židovské děti se nesměly se svými arijskými kamarády stýkat.
-  V železniční dopravě nesměly užívat rychlíků.
-  V osobních vlacích byl pro Židy vyhrazen zvláštní vagon.
-  Židům byly odebrány telefony a nesměli užívat ani veřejných telefo-

nů.
-  Měli omezený příděl potravin, tuky a maso nedostávali vůbec.  
    / V Jevíčku jim obstarávala maso paní Reisigová./ 
- Nebyly jim vydávány poukazy na obuv a oděv.
10. 3. 1942 
- Správa židovské náboženské obce v Jevíčku obdržela  příkaz připravit 

židovské obyvatelstvo k hromadnému transportu a odjezdu z Je-
víčka.

14. 3. 1942  
-  byl proveden oznámený transport. Ráno nákladním autem byli po-

stupně všichni dopraveni na nádraží se zavazadly do 50 kg, potom 
zvláštním vlakem přes Boskovice, kde nastoupila část židovského 
obyvatelstva z Boskovic s cílem Brno.

Toho dne skončila existence židovské  komunity v Jevíčku.
 - V Brně museli odevzdat finanční hotovost, doklady, podepsat 

mnoho papírů a každý dostal na lepence číslo, které musel nosit na 
provázku zavěšené na krku. 

 .... stali se pouhým číslem.
18. 3. 1942  - Z Brna byl vypraven zvláštní vlakový transport - Ac  

- do Terezína, který tam dojel.
19. 3. 1942  - Tam jim byly odňaty ještě další věci, které si vezli.

Jevíčko 14. 3. 1942 opustilo celkem 111 Židů, válka uplynula a po 
nich zůstal jmenný seznam 102 
zesnulých na různých místech 
Evropy. Do Jevíčka se vrátili Hy-
nek Jelínek a Miriam Štampfo-
vá, z Jaroměřic do Prahy přijela 
Antonie Bleierová provdala se 
za Pavláta, její syn Leo Pavlát je 
ředitelem Židovského muzea  
v Praze.    František Plech

Vzdělávací program  
DOODPADU 

Startuje soutěž  
pro středoškoláky 

To fakt nevyčistíš! S tímto podtitulem startuje vzdělávací program 
DOODPADU druhé kolo soutěže pro střední školy. Dnem vyhláše-
ní tvůrčího klání, na jehož konci si vítězové odnesou 50 tisíc ko-
run na maturitní ples, je 19. listopad, kdy si připomínáme Světový 
den toalet. Právě odpadní vodou a správným zacházením s ní se 
program „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“ již od roku 
2014 zabývá.

„I tentokrát bude úkolem soutěžících seznámit vybranou cílo-
vou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. Změníme ale způ-
sob ztvárnění. Zatímco před dvěma lety soutěžící vytvářeli videa, 
tentokrát bude jejich úkolem grafika. Mohou vytvářet billboardy, 
plakáty, komiksy, cokoli je napadne. Těšíme se na svěží a neotřelé 
nápady,“ řekl Ing. Zdeněk Šunka.

Připomněl, že soutěž je určená třídním kolektivům, tedy skupinám 
studentů gymnázií a středních škol. Podobnější informace k zadá-
ní a pravidla soutěže najdou na facebooku, kde naleznou inspiraci 
v podobě úspěšných videí z předchozího ročníku, a také na www.
dooodpadu.cz. Zde se v sekci pro střední školy také mohou do 
soutěže zaregistrovat. Vítěz bude vyhlášen v březnu u příležitosti 
Světového dne vody.

Ostatně celé webové stránky projektu www.doodpadu.cz mají za 
sebou významnou proměnu. Zájemcům z řad široké veřejnosti na-
bízí více zajímavých videí, informací, tipů a rad k tématu odpadní 
vody.  „Projdou se například čistírnou odpadních vod. Na vlastní 
oči uvidí, co způsobují na čistírně tuky a jak se odstraňují a sezná-
mí se i s dalšími druhy odpadu, které nepatří do toalety nebo ku-
chyňského dřezu a také s tím, jak s nimi správně naložit,“ přiblížila  
Romana Fleischlingerová.

V sekci „pro základní školy“ si děti a učitelé mohou přečíst několik 
dobrých důvodů, proč si do třídy pozvat kocoura AGIho, který je 
průvodcem celého projektu. Po registraci si přímo on-line objed-
nají výukovou hodinu či si budou moci stáhnout zajímavé materi-
ály pro výuku. Doposud se programu určeného pro první stupeň 
základních škol zúčastnilo již 7 000 dětí.

O projektu DOODPADU

Vzdělávací program „DO-
ODPADU aneb Co do kanali-
zace nepatří“, zahájila v roce 
2014 společnost Energie 
AG Bohemia a její dceřiné 
společnosti ČEVAK a.s., VaK 
Beroun, VHOS, a. s. Morav-
ská Třebová, VODOS Kolín, 
VS Chrudim a AQUA SERVIS 
Rychnov nad Kněžnou.  Tyto 
společnosti se zaměřují na 
provozování vodohospodářského majetku měst a obcí. Kromě 
dodávek pitné vody zajišťují i čištění odpadních vod. Bohužel, v 
odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a 
látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a 
další zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. 

Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno z klíčových témat, kte-
rým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo 
vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná. 

Kontakt:  Romana Fleischlingerová, 
e-mail: r.fleischlingerova@vhos.cz
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
prosinec 2016

Naši jubilanti

Věra Šnajdrová

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

INFORMAČNÍ MATERIÁL K REVIZÍM KOTLŮ - omluva
V prosincovém čísle zpravodaje jsme uvedli osoby odborně způsobilé k revizi kotlů v okolí 
Biskupic, včetně cen za provedení těchto revizí, které jsme převzali z internetu. U firmy: 
Karel ZATLOUKAL, Chornice, tel. 604 605 031 (na  Viadrus, Rojek, Atmos, Opop, Slokov, 
krbová kamna a krb. vložky s výměníkem HAAS+SOHN Rukov a Prity 95 Lt, od roku 2017 
i Dakon), byla uvedena cena revize 1000 Kč. Dle sdělení pana Zatloukala provádí revize 
kotlů za 800,-Kč - 1000 Kč, dle nákladů, v Chornicích 800,-Kč. Za vzniklou nesrovnalost se 
tímto panu Zatloukalovi omlouváme.
 Dalibor Šebek, starosta obce

MŠ Biskupice
„Je prosinec a vrabec prosí, mějte lásku v du-
ších…“. Tahle slova krásné zimní písničky od 
pana Zdeňka Svěráka nám zpříjemňovala 
studené prosincové dny.  Společně jsme si 
užívali dny adventu a těšili se na Vánoce. Jaké 
asi letos budou? A jak Vánoce slavili naši ro-
diče, babičky či prababičky a pradědečkové? 
Tak na tyhle otázky jsme si s dětmi zkoušeli 
odpovídat a snažili se tak dětem přiblížit vá-
noční tradice. Dny, zbývající do Štědrého dne, 
jsme si odpočítávali pomocí našeho advent-
ního kalendáře plného, ne sladkostí, ale pěk-
ných úkolů, na které se děti každý den těšily 
a poctivě je plnily.
Kalendář nám také pomalu odpočítal konec 
našeho logopedického projektu, na který 
jsme z ministerstva školství získali již v loň-
ském školním roce dotace. Tento projekt nám 
pěkně obohatil dny ve školce formou pěk-
ných logopedických pomůcek a her, které 
jsme využívali téměř denně. O tyto hry byl 
mezi dětmi velký zájem, jak při individuální 
práci, tak i při volné hře dětí a myslím, že tyto 
hry a pomůcky budeme i nadále hojně využí-
vat. Hlavně proto, že spousta pomůcek rozvíjí 
děti ve více oblastech, nejen v řečové oblasti. 
Význam tohoto projektu hodnotím jako veli-
ce kladný.
Díky sponzorským darům na nás pod stro-
mečkem čekalo spoustu nových her a hraček. 
Ve školce je momentálně poznáváme a těší-
me se z nich, ale také si rádi hrajeme venku 
a chtěli bychom už vytáhnout ty naše za-
prášené lopaty ze skříně. Tak snad nám zima 
brzy dopřeje trošku toho sněhu, abychom se 
mohli jít vyřádit na některý z našich biskupic-
kých kopečků.

Alena Koutná, učitelka MŠ

POZVÁNKA
AVZO Biskupice si Vás a vaše děti dovolují 
pozvat 25.12. 2016 do technického zázemí 

obce v Biskupicích na 

Štěpánskou zábavu  
a odpoledne pro děti. 

Začátek v 16 hodin - odpoledne pro děti, 
od 19 hodin - živá hudba. 

Občerstvení zajištěno.  
Srdečně zvou pořadatelé.

Drakiáda
V sobotu 5. listopadu 2016 jsme využili přízni-
vé předpovědi počasí a uspořádali jsme první 
Biskupickó drakiádu. Protože jsme akci svolali 
narychlo, byli jsme mile překvapeni, kolik se 
nás sešlo. Pro návštevníky byl nachystán tep-
lý čaj a grog, sladká odměna a párky, které 
jsme pak společně opekli na Střelnici na ohni.
Příští drakiádu bychom rádi uspořádali 28. 10.
2017 a oslavili tak státní svátek. Uvidíme, jaké
bude počasí :)

Filip Procházka

Guláš 2016

Guláš 2016

Guláš 2016
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Rozsvěcení stromečku
26. listopadu 2016 v předvečer první adventní neděle jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vánoční stromeček, jedli 
douglasku, kterou obci darovali manželé Šimkovi z Flintóra. 
Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí a především děti se na ni moc těší, protože součástí sobotního odpoledne je i posílání balónků  
s přáním Ježíškovi. Letos jsme jich vypustili na 160 a bylo krásné pozorovat rozzářené dětské tváře těšící se na Štědrý den. Celou akci moderoval, 
zvučil a vánočními písněmi obstarával Slávek Nepeřil. Na akci vystoupily děti z MŠ Biskupice, Taneční obor při ZUŠ Jevíčko pod vedením Alči Do-
sedlové, dalším účinkujícím bylo pěvecké duo Nikča Richterová a Eliška Beranová. Za vánoční požehnání občanům, stromečku i vánocům děkuji 
otci Pawlovi. Pozvání přijal i Pepe a jeho kouzelné balónky a pro nejmenší byla nachystána projížďka v luxusních modelech aut. Po celou dobu byl 

volně přístupný zvěřinový raut – gulášek, ragú, 
žebírka, sekaná, paštika, škvarky, vánoční cukroví, 
nechyběl ani vánoční punč a vánoční čaj a prodej 
vánočního zboží. Je již tradicí, že tato akce slou-
ží jako poděkování obce občanům za spolupráci  
s obcí. Na závěr kulturního dne vystoupila skupi-
na Novus Origo - společenstvo ohně a meče se 
svojí světelnou a ohňovou show.
Rád bych poděkoval všem sponzorům, zúčast-
něným a všem, kteří přiložili ruku k dílu, Obci 
Biskupice, místnímu mysliveckému sdružení, 
Ilče Letovské, Žanetě Beserlové a učitelkám MŠ 
Biskupice, Alče Dosedlové, Dankovi a Martino-
vi, Olině, manželům Havlíčkovým a Mackovým,  
p. Neuerové, p. Navrátilové, p. Mackové  
a p. Musilové, Marušce a Ladikovi.

Přeji Vám všem jménem svým i jménem členů 
SPOZ spokojený a krásný nový rok 2017, aby byl 
plný zdraví, štěstí a porozumění.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci lednu:
 František Poulíček
 Jana Getzelová
 Ludmila Navrátilová
 Jan Zouhar
 Bohumil Hensl
 Blanka Navrátilová
 Jana Krausová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Adventní tvoření s Martinou
Dne 16. 11. se v kulturním domě konalo adventní tvoření pro děti s paní Martinou Němcovou. 
Děti (některé s pomocí maminek) s nadšením vyráběly krásné adventní věnečky. Domů pak 
všichni odcházeli příjemně naladěni na nadcházející vánoční čas. 

Srdce s láskou darované pro Elišku
Každoročně se naše škola účastní několika výtvarných soutěží. I pro letošní rok jsme se již do 
mnohých zapojili, naposledy do soutěže s názvem „Srdce s láskou darované“, která si dává za 
cíl podpořit tradiční lidské hodnoty, jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná úcta. Úkolem 
žáků bylo vyrobit srdce a zamyslet nad tím, komu by je chtěli darovat a proč. Volba u nás byla 
docela jednoznačná. Již několikátým rokem u nás probíhá sběr pet víček, které odevzdáváme 
Elišce Trmačové z Velkých Opatovic, které byla ve dvou letech diagnostikována dětská moz-
ková obrna. Financemi z vykoupených víček rodiče částečně hradí její nákladnou rehabilitaci 
a pobyt v lázních.
Žáci v hodinách výtvarné výchovy tvořili velkoformátové srdce a drobnější srdíčka, každý při-
ložil ruku k dílu, důležitá byla spolupráce. A protože jsme chtěli srdce opravdu fyzicky darovat, 
pozvali jsme si Elišku s její maminkou k nám a byli jsme moc rádi, že naše pozvání přijaly. Eliška 
se v kolektivu dětí cítila moc dobře, žáci ji věnovali čokoládový adventní kalendář, výtvarné 
potřeby a vyrobili ji látkového sněhuláka.
Bylo by krásné, kdyby zkušenost, kterou účastnící této soutěže získají ze vzájemného respektu, 
měla smysl i pro jejich další život.

Mgr. Alena Továrková

TVOŘIVÉ 
PŘEDVÁNOČNÍ 

ODPOLEDNE
S blížícími se vánočními svátky jsme v naší 
školce uspořádali předvánoční tvoření a pe-
čení perníčků, abychom si naladili příjemnou 
sváteční atmosféru. Za pomocí rodičů si děti 
vyrobily sněhuláčka a vykrojily perníčky, kte-
ré nám paní kuchařka později upekla. Děti si 
druhý den perníčky nazdobily dle své fanta-
zie a přichystaly perníkovou hostinu, na které 
jsme si velice pochutnali. A nyní se už těšíme 
na zdobení vánočního stromečku a čekáme 
příchod Ježíška.
                                                                                                      Kolínská Kateřina
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Hanička „Písnička“ v Chornicích
Druhou adventní neděli jsme v Chornicích oslavili vánočním 
galakoncertem Hany Zagorové, Petra Rezka a kapelou BOOM 
BAND Jiřího Dvořáka. Sál kulturního domu, beznadějně zaplněný 
do posledního místečka, vyslechl zprvu výběr známých písniček 
Petra Rezka a následně řadu známých i nových písniček od ně-
kolikanásobné slavice Hany Zagorové. Paní Hanka se nám poch-
lubila, že už jich má na svém kontě víc než osm set. Samozřejmě 
došlo i na nějaký ten duet. Díky notoricky známým melodiím, 
se nám „co už něco pamatujeme“, dostalo notné dávky vzpomí-
nek a nostalgie. Hlavní protagonisté večera odvedli svoji práci na 
jedničku, což se dalo vyčíst i z tváří přítomných posluchačů. Vy-
stoupení ukončila autogramiáda, poté došlo na milé rozloučení 
v „pekle“ a nám nezbývá, než se těšit na vánoční koncert, tento-
krát už v roce 2017. Závěrem patří poděkování paní učitelce a za-
stupitelce Zdeňce Vašíčkové za hezkou výzdobu, která příjemně 
umocnila předvánoční atmosféru. Tak za rok zase na shledanou.

            Jiří Smékal, starosta obce

Obec Chornice zve srdečně všechny na 

„VII. CHORNICKÉ BÁL“, 
který se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 20 hodin 

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

zahraje kapela MIX Boskovice. 

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

Počet vstupenek je omezen. 
Připraveno bude bohaté občerstvení 

a hodnotná „tombola“.

Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu 
nebo objednat na tel: 461 327 807 od 23. ledna 2017.   
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 Jedenáctka na výřadu
Jako každoročně se koncem listopadu sešli 
jaroměřičtí myslivci a jejich početní hosté 
na naháňce na černou zvěř. A opět si mno-
zí ještě před cestou do lečí Lavičné stačili 
prohlédnout nabídku Vánočních trhů, ne-
boť se akce v posledních letech překrývají  
a mile doplňují. Z času adventního však lov-
ce a honce vyvedl hlas borlice, aby se od 
pomníčku sv. Huberta, patrona myslivců, 
vydali do houštin, stromoví a roklin půvab-
né honitby. Počasí myslivcům přálo, organi-
zace byla od počátku výborná, komunikace 
v lečích bezpečná a proto netrvalo dlouho 

a lesem se 
ozvaly první 
výstřely. Lov 
to byl náročný, 
ale úspěšný. 
Po mnoha ho-
dinách, téměř 

již za soumraku, se myslivci shromáždili ve 
svatohubertském parčíku k slavnostnímu 
výřadu, na kterém bylo jedenáct ulove-
ných divočáků. Společně vzdali poctu zvěři  
a úspěšní lovci převzali z rukou myslivec-
kého hospodáře Milana Hlaváče tradiční 
úlomky. Posléze následovala poslední leč. 
U Trojanů se podávala vynikající svíčková 
s osmi, byla bohatá tombola, nechyběla ani 
špetka myslivecké latiny a něco ostřejšího 
pro zahřátí. Inu, hezký myslivecký den!                                          
(OKO)                                   Snímek Jan Hlaváč 

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit obča-
nům Jaroměřic na energiích v průměru 5 260 Kč 
ročně

Občané obce Jaroměřice  se nyní mohou připojit k  více než 53 000 domácnostem a 370 
obcím po celé České republice využívajících výhod úspěšného celorepublikového projektu  
s názvem Obec Občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní 
zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi obce, které se již do projektu zapojily, 
patří Židlochovice, Sloup, Šošůvka, Ostrov u Macochy, Vavřinec  a mnohé další. V první fázi 
se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a občanům prostřednictvím snižo-
vání výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na energiích 5 260 Kč ročně. Celý 
proces realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský 
servis vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň garantem kvality pro-
jektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Jaroměřic se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč. Přihlášku pro domácnosti 
můžete vyplnit na webu www.jaromerice.obecobcanum.cz, telefonicky s koordinátorem pro-
jektu Ivem Veselým  na tel. čísle: 776 339 979. Zapojit se můžete také pomocí osobní regis-
trace v klubovně Centra života a podnikání č.p. 200  Jaroměřice ve dnech ÚT 17. 1. 2017 a ÚT 
24. 1. 2017 vždy od 16.00 do 18.00 hodin.

Obec Jaroměřice

Jaroměřická fotbalová zima 2017
Stalo se dobrou tradicí, že nový rok začínají fotbalisté ze širokého okolí zápolením o poháry 
v rámci „Jaroměřické fotbalové zimy“. Díky podpoře naší obce a celé řady tradičních sponzorů 
se již 13 roků, během prvních pěti sobot roku (letos začínáme 7.1.), v hale pod Kalvárií vystří-
dají postupně hráči přípravek (o pohár fy. Nástrojárna MM s.r.o Moravská Třebová), žáků (o 
pohár fy, S – Cart, Ladislav Sekanina), dorostu (o pohár fy. I. Českomoravská obchodní společ-
nost Chornice, spol. s r.o.), mužů (o pohár fy. Sklárny Moravia Úsobrno a. s.) a „starých gard“. 
Každoročně se turnajů zúčastní více jak 30 týmů z okresů Svitavy, Prostějov, Blansko a někdy  
i Olomouc. Většin z nich si s předstihem zajišťuje možnost si u nás zahrát a občas se stane, že 
musíme zájemce odříct. V kategorii mužů jsou již hráči, kteří na turnajích začínali jako elévové 
a dodnes se k nám rádi vracejí. Naši zástupci jsou v tomto meziokresním měření často veli-
ce úspěšní a mohou se pochlubit několika vítězstvími v jednotlivých kategoriích, i oceněními 
jednotlivců. Snad jediné, co lze našim turnajům vytknout, je mizivý zájem občanů Jaroměřic. 
Turnaj každoročně navštíví spousta diváků soupeřů, ale naši příznivci, jsou většinou ve znač-
ném oslabení. Je to škoda, zejména pro děti, které by se před svými fanoušky rády předvedly. 
Budeme velice rádi, pokud tomu bude letos jinak. Pro případné zájemce uvádím, že zahájení 
turnaje je vždy v 8,30 a vyhlášení výsledků po 15 hodině. Jen připomenu, že návštěvníci musí 
mít vhodnou halovou obuv. 
Na závěr chci poděkovat všem – sponzorům, pořadatelům, rozhodčím, hráčům, obci -  kteří 
nám umožňují tyto populární turnaje pořádat a vyjádřit přesvědčení a víru, že i v dalších letech 
bude „Jaroměřická fotbalová zima“ dobrou vizitkou naší obce. 

ing. V. Antošovský

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu své významné narozeniny 
oslaví:
ABRAHÁMOVÁ OLGA
HOTAŘOVÁ ALBÍNA
HRUDA KAREL
NAJEROVÁ ANNA
PETRŽELKOVÁ RŮŽENA
PODLEZLOVÁ LUDMILA
PŘIDALOVÁ LEONTINA
SMÉKALOVÁ LIBUŠE
SPÍCHALOVÁ LUDMILA
TUREČKOVÁ HERMÍNA
VYSTAVĚL KAREL
ZACHAROVÁ OLGA
Řadě oslavenců přejeme zdraví a pohodu 
nejen v lednu, ale po celý rok 2017.

V rubrice jsou pravidelně uváděni občané 
Jaroměřic 80 letí a starší. 
Přejeme všem občanům 
a návštěvníkům Jaroměřic,
aby se  jim v naší obci dařilo 
a ve zdraví spokojeně
užívali vše dobré, 
co život přináší.

Mgr. Věra Grimmerová, 
předsedkyně SPOZ

pohár fy, S – Cart, Ladislav Sekanina), dorostu (o pohár fy. I. Českomoravská obchodní společ
nost Chornice, spol. s r.o.), mužů (o pohár fy. Sklárny Moravia Úsobrno a. s.) a „starých gard“. 
Každoročně se turnajů zúčastní více jak 30 týmů z
i Olomouc. Většin z

a návštěvníkům Jaroměřic,
aby se  jim v naší obci dařilo 
a ve zdraví spokojeně

mmerová, 

Pasování na čtenáře, 17. 11. 2016
Každým rokem ve státní svátek mají druháčci Základní školy v Jaroměřicích a jejich rodiče svůj 
svátek čtenářství. Překonali s paní učitelkou Mgr. M. Langerovou i s rodiči náročné začátky hlás-
kování a slabikování. Nyní už předvedli v obřadní síni jaroměřického zámku, že přečtou plynule 
čtyřverší. Po úvodním slově paní starostky Mgr. Glocové je královna pohádek a příběhů (paní 
A.Najerová) slavnostně pasovala na čtenáře.
Celým odpolednem 20 dětí provázel zábavně hlavní hrdina knihy Petry Štarkové pirát Alfons 
Šampaňský (Ondřej Koukal) s papouškem a pirátkou Tere-
zou (Sedlákovou).
Knihovnice Biskupic Helena Neuerová a Jaroměřic Helena 
Vykydalová připravily pro své budoucí čtenáře 20 úkolů  
z oblasti moří a pirátství.
Děti se nesmírně bavily, rodiče radost sdílely s nimi, přesto, 
že odpoledne bylo dlouhé. Bohaté občerstvení připravily 
maminky a SRPŠS, a tak v moři knih i na pevnině výstavní 
síně opravdu nouze nebyla. Vyvrcholením byl nález pirát-
ského pokladu, v němž se skrývaly nejen knihy z projektu 
SKIP Knížka pro prvňáčka KNIHOŽROUTI, ale i perníkové 
knihy, zhotovené paní L. Hrbatovou. Přípitkem s pirátem Šampaňským potvrdili noví čtenáři 
slib, že knihy budou jejich dobrými kamarády a knihovna místem, kam se budou rádi vracet.
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Adventní naladění i v Jaroměřicích už panovalo. Bohužel, nákupy  
k adventu patří, ale jejich způsob může být i příjemný. Snad se to i 
po třinácté na Dvoustovce podařilo. Po konečném součtu své výrobky 
nabízelo 30 prodejců a prohlédlo i nakoupilo si je tentokrát obzvlášť 
velké množství hostů. Přátelská setkání při ochutnání punče, radost 
z koupi originálního dárku, vůně zabijačkových dobrot, rozkvetlé vá-
noční hvězdy v rukou hostů.... to vše k jarmarku patří. Zázemí pomohly 
dokonale připravit děvčata ze Sboru pro občanské záležitosti s Obecní 
knihovnou.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2017                              

Přejeme občanům a hostům Jaroměřic všech 
365 dnů roku 2017, prožitých ve zdraví, 
spokojenosti a s dobrou náladou. 
Výstavní síň Centra života a podnikání ( VS) 
do 8. 1. „VÁNOČNÍ LADĚNÍ S JOSEFEM 
LADOU“ výstava části Ladovy tvorby, zvl. se 
zimní a vánoční tematikou, doplněná betlémy 
se sbírek blízkých i vzdálených betlémářů. 
Zpřístupněno 2. - 6. 1. v půjčovní dny knihovny 
PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, ve sváteční dny 
od 25. 12. do 1. 1. denně od 14-16 h. jinak na 
tel: 778 086 380
Od 2. 1. 2017 zahajuje Obecní knihovna (OK) 
další ročník úspěšné celoroční literární soutěže 
„LOVCI  PEREL“
7. 1., sobota 8.30 h požehnání koledníkům  
v Dolním kostele, od 9.00 h TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA
7. 1. sobota, 15.00 h, VS „Do Nového roku 
s písničkou“ Setkání  na přivítanou s rokem 
2017 s pásmem hanáckých písniček v podání 
žáků pěveckého souboru ZUŠ Jevíčko. Dále 
k poslechu a novoroční náladě hraje Ing. 
Vlad. Burget a Bc. Lucie Kucianová, roz.
Badalová. Dobré víno, malá tombola, vstupné 
dobrovolné
8. 1. neděle, 9.00 h – 17.30 h, VS Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou pro 
začátečníky i pokročilé
10. 1., úterý, 16.30 h, VS 20 let cvičení jógy 
v Jaroměřicích s paní Marií Pazdírkovou, 
jubilejní setkání
11. 1. - 10. 2., VS, v půjčovní době knihovny  PO, 
ST  9-11, 13 –16,  PÁ 13 -18  Má vlast cestami 
proměn, putovní výstava Entente Florate.cz, 
ukázky z různých koutů naší republiky před  
a po rekonstrukcích památkových objektů

13. 1. pátek, 15.30 h, VS Korálkování, 
výtvarná dílna s paní Jurajovou, vstupné 20,- 
Kč + spotřebovaný materiál
13. 1. pátek, 18.00 h, VS Norsko,  
o zážitcích a všech podobách severské země  
s fotodokumentací s Janem Valíčkem
14. 1. sobota, 16.00 h, družina ZŠ Meditace  
s Broňou Rotherem
17. a 24. 1. úterky, 16.00 h -18.00 h, klubovna 
CŽP Obec občanům – aukce energií s Ivo 
Veselým,  spol. Terra Group
20. 1. pátek., 18.00 h, VS „Na slovíčko se 
starostkou“, zhodnocení r. 2016 a plány do 
roku 2017, nový systém evidence tříděných 
odpadů, informace o bytové výstavbě aj.
27. 1. pátek, 18.00 h, VS „Jak je Vám teplo 
drahé“ o kotlích a způsobech vytápění 
všeobecně s  Ing. Petrem Ježkem
PŘIPRAVUJEME:
3. 2. pátek, 16.00 h, VS Enkaustika – výtvarná 
dílna s paní Danuší Navrátilovou, vstupné 20,- 
Kč + spotřeb. materiál
3. 2. - 10. 3.,  v půjčovní dny knihovny PO, 
ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, VS Enkaustika – 
malování voskem, výstava tvorby Danuše 
Navrátilové
11. 2. sobota, od 9.00 h, VS Plstění – výtvarný 
kurz s Blankou Procházkovou, možnost 
zhotovení plstěné šály, popř. kloboučku, 
kurzovné dle počtu účastníků cca 100,- až 
200,- Kč, nutné předběžné potvrzení účasti do 
konce ledna v knihovně.
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                 
Hrátky pro děti do 3 let, herna v CŽP, 
pondělky 9.00-11.00

Keramika s Pavlínou Liškovou, herna CŽP, 
pondělky 16.00 - 17.30                                   
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. 
Petrou Hanouskovou, v klubovně CŽP 
pondělky od 16.00 hodin, objednání přímo 
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524              
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin                              
Cvičení SM systém a BODYFORM s Mgr. 
L. Kořenářovou,  středy 18.00 a 19.00 hodin          
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin 
Půjčování e-knih                
Upozorňujeme čtenáře Obecní knihovny 
Jaroměřice na možnost půjčování e-knih. 
Prosíme e-mailové potvrzení zájmu na adresu  
knihovnajaromerice@centrum.cz  
se jménem, adresou a e-mailem, který bude 
shodný při zadávání požadavku do E.readeru
V odpovědi budete informováni o dalším 
postupu přihlášení.

Poděkování a do Nového roku….
Děkuji všem dětským a dospělým čtenářům 
za jejich návštěvy a výpůjčky dobré četby. 
Všem příznivcům o kulturní dění, pořádané 
v Centru života a podnikání, děkuji za stálý 
zájem a inspirace. Podpora Obce a Základní 
školy Jaroměřice byla, je a doufám, že  
i nadále bude vždy spolehlivá. Členkám Sboru 
o občanské záležitosti a všem nezištným 
pomocníkům vyslovuji upřímný dík, protože  
s jejich spoluprací je vždy chod všech 
pořádaných programů zajištěn. 
Přeji Vám, abychom byli společně ve zdraví 
stejně „naladěni“ i v roce 2017!

Obecní knihovna Jaroměřice,  
Helena Vykydalová, knihovnice

Kuchařka  BERTA  Z  ALBERTA – 14. 11. 2016
„Zdravá 5“ /pětka/ je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy - poskytovaný 
zdarma Nadačním fondem Albert. Tento program je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého 
stravování. 
Lektorka „Zdravé 5“ - kuchařka Berta přijela se svou kouzelnou vařečkou i do naší školky. Zábavnou a interaktivní 
formou seznamovala děti se zásadami zdravé výživy. Děti společně třídily potraviny v nákupním košíku, na barevném 
talíři si ukazovaly, které potraviny a kolikrát patří do správného jídelníčku. Nechybělo ani názorné prostírání a používání příboru.
Kromě obrázků a pomůcek přivezla Berta krabičky plné ovoce a zeleniny. Hroznové víno, mandarinky, nakrájené mrkvičky, kedlubny, okurky, 
jablíčka nebo papriky děti využily k sestavování obrázků na podložkách. Vytvořené kytičky, autíčka, panáčky a další obrazce na závěr zase roze-
braly a na všem si pochutnaly.
A protože ke zdravému životnímu stylu patří i sportování, Berta si při písničkách z CD „Zdravá 5“ s dětmi také zacvičila.
Kdo se chce dozvědět více, doporučuji nahlédnout na www.zdrava5.cz – spoustu zajímavých informací, receptů pro děti….

Zdenka Illeová, uč. MŠ

Adventní jarmark v sobotu 26. 11. 2016 a nedělní rozsvěcování vánočního stromu

Beseda s důchodci

O tomto prvním adventním víkendu nebylo o události nouze. Mys-
livci se postarali o slavnostní zahájení naháňky a důstojné ukončení 
honu uprostřed návsi. V neděli se rozsvítil před dolním kostelem vá-
noční strom - nechyběli  žesťový kvintet ZUŠ Jevíčko, pěvecký sbor ZŠ 
Jaroměřice, paní starostka, pan farář i živý Betlém, pouštění balónků  
s přáními Ježíškovi, punč na zahřátí - a mnoho hostů, kteří se rádi sešli 
a byli „při tom“.           Obecní knihovna

V neděli 20. 11.2016 znamenala setkání „starších dospělých“ - takt-
ní současné pojmenování početné skupiny obyvatel – v pohostinství  
U Trojanů. 
Po zahájení promluvila i jménem zastupitelů ke spoluobčanům paní 
starostka Mgr. Iveta Glocová. Zprávy o hospodaření obce, o plánech, 
rozbor třídění odpadů, poděkování za spolupráci a mnohé zajímavé 
informace zaujaly účastníky v zaplněném sále restaurace. 

Vystoupení souboru VJECHÉTEK pobavil a přijal poděkování svých 
vrstevníků. Hudební soubor STOFKA si za poslední léta získal na be-
sedách velkou oblibu a líbil se i tentokrát. Všichni zúčastnění byli po-
hoštěni a nikdo neodešel s prázdnou. Levandulové voničky a dárky od 
SPOZ a sponzorů, zejména fy. Scart, zajisté potěšily každého. Věřme, 
že se opět v roce 2017 sejdeme všichni ve zdraví. 

              Sbor pro občanské záležitosti
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ + MĚKKÉ 
(PILINY + ZBYTKY DŘEVA), MOŽNOST  

DOPRAVY. Bližší informace tel.: 606 893 919, 
e-mail: zouharhonza@email.cz.

Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz 
pronajmu, prodám garáž i buňku.

Tel.: 776 743 377.

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

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

prosím. Tel.: 720 358 722.

Pronajmu garáž v Jevíčku na ul. Okružní. 
Tel.: 461 326 542.

HLEDÁM BYT V JEVÍČKU, V. OPATOVICÍCH  
I V OKOLNÍCH OBCÍCH do 15 km pro svoji  

vlastní investici, nejlépe větší 1+1, případně 
2+1, 3+1. Nájemník nevadí, cena do 1,3 mil. Kč. 

FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNÉ. Děkuji za nabídku.
 Tel.: 774 765 437.

MÁTE DLUHY NEBO EXEKUCE?
POTŘEBUJETE SLOUČIT PŮJČKY NEBO NOVÝ ÚVĚR? 

MÁTE DLUHY NA NEMOVITOSTI? 
Neváhejte a volejte. Máme 10 let zkušeností. 

Tel.: 773 463 891.

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.

KADEŘNICTVÍ – Veronika Ullmannová, 
Zadní 717, Jevíčko. Tel.: 777 146 087.

ZLATNICTVÍ ŠUMBEROVÁ
Palackého nám. 27, Jevíčko (naproti COOP) 

RUŠENÍ PRODEJNY – VÝPRODEJ – SLEVA 30 %.
VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!

Je Váš účet za elektřinu
a plyn vysoký?

Víme, jak tyto náklady v domácnosti i firmě snížit.

Zdarma Vám spočítáme úsporu
a zdarma za Vás vše vyřídíme.

N a j d e t e  n á s  v  J e v í č k u ,  u l .  K o s t e l n í  3 9
po-pá 11:30 - 16:30, nebo dle dohody na mob.: 776 730 194

Přijďte k nám s posledním vyúčtováním a smlouvou od dodavatele.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

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

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

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

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



Prokše. V eseji, která by se dala charakterizovat též jako pražské pro�
zření dospívajícího chlapce, který vyrůstá v odlehlém mikroregionu, 
se mladý autor zamýšlí právě nad tím, o čem je řeč. Na jedné straně 
o kráse zrozené z volnosti a na straně druhé o zaryté vůli, jež chce 

překonat vlastní médium. Tedy člověka. Překo�
nat sebe sama, nadělený um a talent, zastínit 
skutečnou múzu, no zkrátka a dobře - prosadit 
se hlava nehlava. Co je ovšem efektivní, nemu�
sí být ausgerechnet krásné. 
Jo, je to, milý Ráďo, přesně tak, jak píšeš.  Člo�
věk arci není a bohdá ani nemůže být takový 
kumštýř, co by byl schopen stvořit novou Zemi. 
Vždyť krásu lze pouze objevit. A to i v sobě.          

Ruda B. Beran      

www.jevicko.cz
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Milí čtenáři,
nikdo nebude zajisté rozporovat fakt, že není potřeba jako potřeba, tedy 
že potřeby nepramení z jedné - jakési archetypální pohnutky, z jediného 
vřídla. Vždyť naše ambice jsou nepochybně různé. Od impulzů bezděkých 
a nezištných, jež samovolně vycházejí z našich neprobádatelných niter, 
až po popudy dalece promyšlené, podní- po popudy dalece promyšlené, podní-po popudy dalece promyšlené, podní- popudy dalece promyšlené, podní-popudy dalece promyšlené, podní�
cené vůlí a touhou po docenění. Respek�
tive potřebou cosi dokázat a v nejvyšší 
agónii zvěčnit sebe sama na vítězném 
oblouku, jenž se klene nad dějinným 
propadlištěm.  
Vidina docenění bývá v nejednom 
případě i primární ambicí mnoha soudo-soudo�
bých tvůrců slovesných, dramatických, 
hudebních či výtvarných prací. Těch 
přirozeně přibývá s proměnou potřeb 
a možností, které s sebou přináší doba 
reálného blahobytu. Lehce dostupná 
potrava, teplo a energie, oděv apod. již 
nezaměstnávají mysl člověka zdale�
ka tolik, jako tomu bývalo kdysi. Navíc  
i o té přírodě přec více mluvíme a píše�
me, než abychom se s ní potřebovali sbli�
žovat. Raději spolu soutěžíme, a to rovněž i v disciplínách s predikátem 
´arte´. Kdo s koho - hurá! Kdo před koho - sláva! A ať jsme hlavně vidět 
a je nás všude slyšet! Načež potom žehráme nad všeobecným úpadkem, 
zpuchnutou průměrností a nemluvě o absenci srdíčka.  
Že však ještě není tak úplně ouvej, ono možná ani nikdy líp nebylo, jsme 
se mohli přesvědčit během ��. celostátní dílny komple�ní estetické vý-mohli přesvědčit během ��. celostátní dílny komple�ní estetické vý- během ��. celostátní dílny komple�ní estetické vý-��. celostátní dílny komple�ní estetické vý�
chovy, jež se konala v Jevíčku na přelomu loňského září a října. Výstupy 
z ní vzešlé totiž ukoptěný průměr tolikou vůlí posedlých umělců očividně 
převyšují.  Ať už práce literární, te�ty písní či výtvarné artefakty se tu 
rodily zcela spontánně, bez přemrštěných ambicí, veskrze z čirého au�
torského entuziasmu. Jako by sami autoři byli pouze mediem, v němž 
meandruje tok našeho nekonečného děje. Ostatně ani v mottu dílny 
„Tvorba, tvořivost, hra“ není nic, co by na vyšší ambice odkazovalo. �mě- vyšší ambice odkazovalo. �mě-vyšší ambice odkazovalo. �mě�
ní ať tedy vzejde ze hry, z její volnosti, jak si to předsevzali už koryfejové 
�mělecké besedy, našeho zřejmě nejvýznamnějšího uměleckého spolku, 
Bedřich Smetana, Josef Mánes, Jan Evangelista Purkyně, Vítězslav Hálek 
a mnozí další. Jedině takto počaté mohou totiž plody tvořivosti žít své- mnozí další. Jedině takto počaté mohou totiž plody tvořivosti žít své-mnozí další. Jedině takto počaté mohou totiž plody tvořivosti žít své�
bytným životem a  namísto šálení budiž i oslovovat. Trvalé a platné, tedy 
nadčasové a životaschopné bývá umění pouze tehdy, není-li obtěžkáno 
silou vůle. Velmi podobně jako je tomu v případě dramatického te�tu 
Dariny Gnipové Konečné řešení židovské otázky v Jevíčku, jenž  přibližuje 
trudný a posléze znevážený osud našich židovských Jevíčáků. Vznikl v li- ������

terárně-dramatické skupině celostátní 
dílny, aniž by autorka počítala s jeho 
následnou publicitou. Tyto fragmenty 
z dramatu byly původně napsány pro 
jedinou dramatizaci, kterou ve velkém 
sále Hotelu Morava v neděli 2. října 
20�6 završil táhlý potlesk, potlesk plný 
piety a pokory účastníků této nena�
bubřelé akce, kteří se do Jevíčka sjeli ze 
všech koutů republiky. Přijeli, aby se tu 
skrze múzickou tvorbu pídili po kouzlu 
výjimečnosti. Nikoli však výjimečnos�
ti vlastní, nýbrž výjimečnosti a kouzlu 
společného bytí v naší kulturní krajině.     
Hledání a hloubavá, niterná a od vůle 
oproštěná disputace je příznačná i pro 
tvorbu mladého intelektuála a pilného 
čtenáře školního klubu KÁČKO Radima 

Esej o Praze
Radim Prokš
Každý má svoje sny a přání. Všichni mají různé 
cíle. Říká se, že máme společnou planetu 
Zemi, o kterou se musíme starat. Máme 

ale společného mnohem a mnohem víc a já vám spoluobčanům, 
lidem budoucnosti, čtenářům mého poselství chci sdělit následující.  
Byl jsem po několika letech v Praze a řeknu vám, že se svět mění,  
a to velmi rychle. Praha je pořád nádherné město s bohatou historií, 
jen se změnila. Dnes mi je 13 let a dnes jsem také z Prahy přijel. 
Naposledy jsem tam byl v asi osmi letech. Rozdíl je pouze pět let, 
čas i v dnešním světě utíká stejně rychle. Jen lidé příliš spěchají, 
skoro čas dohánějí. A to se týká i Prahy a samozřejmě všech měst 
a obcí na světě. Lidé strašně rychle mění dnešní dobu v něco, co 
pomalu není ani přirozené. Všichni sní, že bude existovat civilizace 
na Měsíci nebo budeme cestovat létajícími auty,… Pokud to má přijít, 
nechci se já a ani snad vy loučit se starým. Neničme prosím naši 
kulturu, nenechme ji ani zastínit. Nestavme žádné nové zbytečné 
domy, kvůli kterým se opouštějí ty staré. Nebourejme starodávné 
budovy, vylepšujme je. Pokud nejsou ekologické, zařiďme je tak, 
aby splňovaly ekologické podmínky. Nemyslete na efektivitu 
předně, myslete na krásu a kulturu zároveň s přírodně neškodnými 
následky. Efektivita patří na druhé místo. Každý dnes svět udává do 
obrovsky neuvěřitelně rychlého pohybu ve vývoji nových strojů. Lidé 
se snaží dnešek napodobit sci-fi knížkám, ale co potom? Co se stane, 
jakmile lidé dosáhnou přesně výsledků, které by si předkové dnešní 
doby neuměli představit? Ukažme si to na lidech. V dětském věku 
chtějí co nejdříve vyrůst a být dospělými. Stanou se jimi a rázem 
mají životy ve svých rukou, nikoliv jejich rodiče. Najednou se lidé 
chtějí vrátit do dětství, litují spěchu, který je doprovázel. Jenže to už 
nevrátíte. A pak si člověk uvědomí, že toho za celý život moc nestihl, 
vrhl se pořád za tou jednou věcí, nestihne nic napravit, protože 
umře. Tak je to i s planetou Zemí. Tedy to, co se na ní odehrává. Svět 
se mění velmi rychle. Vše, co máme napsáno, vyfoceno v učebnicích, 
v knihách, v novinách. To vše se stane minulostí. Copak jste nikdy 
neměli pocit, že byste chtěli vidět například Prahu před sto lety? Jak 
mohla vypadat? Tohle si prosím z mého poselství odneste: „Nechme 
vše krásné a zachovalé, nemáme se za co stydět. Mysleme mozkem, 
ciťme srdcem. Nikam nespěchejme, vše má svůj čas, nic nám 
neuteče, musíme si vše vychutnat. Dělejme naše domovy krásnými, 
nikoliv efektivními skořápkami. A hlavně si zapamatujte, že svět 
velmi rychle spěchá, protéká nám mezi prsty, zabraňme tomu. Je 
to jen na nás.“ Děkuji těm, kteří věnují pozornost mému poselství. 
Znám totiž spousty lidí, kteří by se tomuhle vysmáli a pokračovali 
v efektivnosti a zastínili by tak krásu naší Země.   
    

Usebrání                       Silvie Šebestová
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Konečné řešení židovské otázky v Jevíčku
fragmenty z tragikomedie                                                                                                                        

Darina Gnipová *

Dějství I.
Dům jevíčského rabína Mathiase Taubera,
obývací pokoj
Začátek března 1942, podvečer
Muži sedí kolem stolu, vzrušeně debatují

Žid č. 1 /nervózně přechází po místnosti/ Rabi, mně se to nějak nechce líbit, ten Terezín…
                                                                              Vždyť vůbec nevíme, co nás tam čeká!
Žid č. 2 /pochybovačně/                                       Za dva dny máme odjet, celá rodina, jen s malým zavazadlem  
 a pár osobními věcmi…
Žid č. 3 /naléhavě/                                     Rabi, poraďte, co dělat?!
Rabín /klidně/                              Musíme poslechnout. Koneckonců – co nám můžou udělat?
Žid č. 4 /s nadějí/                                        Pracovat umíme, tak snad…
Žid č. 5                                                    Ja, ja, když Němci uvidí, že se snažíme, byli by sami proti sobě. Přece se nepřipraví  
 o levnou pracovní sílu!
Žid č. 1 /opět pochybuje/                          Já nevím… Mám z toho takový divný pocit…
                                                                    Nikdo nám nic neřekne…
Žid č. 4 /optimisticky/                              Ale, těch pár týdnů to snad vydržíme! Děti se už těší, prý pojedou jako na tábor,   
 prostě si udělají dřív prázdniny…
Rabín /klidně, přesvědčivě/                                  Ja, ja, vždyť tu necháme všechno doma a za pár týdnů jsme zpět.
Žid č. 5 /vzrušeně/                          Úplně jsem vám zapomněl říct: Psal mi bratranec Šimon, však víte, Schneider,  
 z Brna, přišel mi dopis až z Osvětimi!
Všichni se překřikují                                          A co, Bejamine, povídej, co píše!?
Žid č. 5 /vytahuje dopis, předčítá/                    Tady… Ubytování… Sice prosté, ale čisté… Strava… Třikrát denně, hlad nemají…   
 Němci s nimi slušně zacházejí…  Jeho žena Rút šije a Šimon pracuje v truhlárně.   
 Pro děti dokonce zřídili školu…  Všichni pozdravují…
Rabín /optimisticky/                            No vidíte, nemusíte mít strach!
Žid č. 4 /souhlasně přikyvuje, ostatní také/   Máte recht, rabi, pojedeme. Už jsme přežili i horší věci!

Dějství III.
Zasedací místnost MNV v Jevíčku
Začátek března 1975, 11 hodin dopoledne
Muži sedí kolem stolu, pijí kávu, pojídají zákusky

Předseda /nervózně sleduje hodiny, už se  Sódruzi, eště poslední bod programo. Jak sme na tem s tim Parkem Miro? 
vidí na obědě/                                                      Konec pětiletke se bliži, te naše socialisticke závazke musime plnit, že…
Inženýr /podlézavě/      A co takhle uspořádat akci “Z“?
Technik /nesouhlasně/        A kde? Keró soboto? Ta přišti je sténě pracovni! Deť ledi musijó take dodělat to   
 školko, ta je duležiťéši…
Předseda /přemýšlí/                          Bať, bať… No, stome só vekáceny, lavečke tam tam dáme pozďéš - beztak je ti   
 cholegáni brzo zdemolujó! Aspoň něco teda máme…
Tajemník /vzrušeně vrazí do dveří/   Čest, sódruzi! Tak hlásim, že te náhrobke z teho žedovskyho hřbetova só naloženy  
 na Tatře. Co teda s nima?
Inženýr /vychytrale/                                          To je pískovec, že? No, možná by se mně jich pár hodilo… Opravujeme tu stodolu   
 na chalupě.
Předseda /přikyvuje/                                 Moja mama take potřeboje spravit ten kozi chlivek… Máte recht, chlapi, aspoň   
 bodó k něčemu užitečny! Koho dneska zajimaji nějaci židi...

* Darina Gnipová je rodačka z Jevíčka, kde žije již bezmála 50 let vyjma čtyř let, 
které strávila studiem v petrohradském /dříve leningradském/ Pedagogickém 
institutu A. I. Gercena. Pracuje na Domově mládeže. Od školních dob, kdy psala 
celkem zdařilé slohové práce a články do školního časopisu, se literární činnosti 
nevěnuje, pouze občas přispívá do Jevíčského zpravodaje a píše texty písní.  
V současné době se realizuje především v místním pěveckém sboru Cantilo.

Božský klid                                Silvie Šebestová
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Někdy můžeme slyšet formulaci: Žijeme v historickém období. Zní to zpravidla jako fráze, navíc současníkům se ostatně špatně odhaduje, jaký 
význam má ta či ona událost. Tentokráte to ale platí. Doslova ze dne na den se Jevíčko stalo místem, které převrátilo dosavadní výklad o pobytu 
Římanů na Moravě. Proto se zcela logicky věnujeme v prvním letošním čísle naší vlastivědné přílohy právě této události. Článkem přispěl velký 
příznivec historie doc. dr. Petr Kolisko. V seriálu o jevíčských památkách pokračuje správkyně muzea Mgr. Helena �lčová. A všichni se těšíme na 
shledání v novém roce. Hodně zdraví.

Robert Jordán

ŘÍMANÉ V JEVÍČKU…
Petr Kolisko

 Nález části římského vojenského tábora v Jevíčku zachyceného 
náhodně během zemních prací v září - říjnu 2016 přispěje významně 
k dalšímu poznání historie tzv. markomanských válek vedených 
císařem Markem Aureliem (121 - 180 n. l.) na germánském území 
severně od Dunaje. 

Stručné historické souvislosti
 V období 1. a 2 století našeho letopočtu se germánské kmeny 
Markomanů a Kvádů žijících na dnešním území naší republiky 
dostávají do střetu s římským impériem, které se snaží eliminovat 
pronikání barbarských kmenů na území jižně od Dunaje. Provincie 
Panonie a Norikum tehdy byly součástí římského impéria. Budování 
linie římského opevnění na Dunaji mělo zabránit barbarům pronikání 
na území provincií patřících k římskému impériu. 
  První vojenská výprava římských vojsk na naše území se 
odehrála pravděpodobně kolem r. 6 n. l. v době vlády tehdejšího 
markomanského krále Marobuda, kterému se tehdy podařilo 
sjednotit germánské kmeny a Marobud tak představoval pro Římany 
potencionální hrozbu. Tehdy, za vlády císaře Augusta, bylo vypraveno 
na území Markomanů plných 12 legií (více než 70 000 mužů). Legie 
táhly ve dvou proudech. Jedna část vojska vypravená z Carnunta 
pod vedením pozdějšího císaře Tiberia šla severním směrem 
pravděpodobně územím Moravy, druhý proud pod vedením Lucia 
Sentia Saturnia postupoval blíže neznámým směrem k severu. Oba 
proudy se měly setkat uprostřed Marobudovy říše pravděpodobně  
u hlavního centra jeho říše. Kde leželo ono hlavní město „Marobudium“, 
není dosud přesně známo, ale je pravděpodobné, že to bylo někde 
na území dnešních Čech. Vojska se prý nacházela 5 denních pochodů 
od centra Marobudovy říše tj. asi ve vzdálenosti přibližně 125 - 150 
km od Marobudova hlavního města.  Velmi pravděpodobně to bylo 
již na území dnešní Moravy a Čech. Tažení římských vojsk bylo náhle 
přerušeno v důsledku povstání v Panonii a Dalmácii. Byl uzavřen mír 
a římská vojska se vrátila zpět za Dunaj. 
     Pravděpodobně v letech 88 - 89 n. l. došlo k válečné výpravě císaře 
Domitiána proti Kvádům a Markomanům, která skončila porážkou 
římských vojsk. I v dalších letech docházelo k občasným válečným 
konfliktům mezi Germány a Římany. Dokladem těchto vzájemných 
střetů je např. bronzový peníz císaře Antonia Pia z let 140 – 144 n. l. 
s nápisem na rubu mince „Dali jsme Kvádům krále“. 
      Poslední přítomnost římských vojsk na našem území je 
zaznamenána ve druhém století našeho letopočtu v období 
vlády císaře a filozofa Marca Aurelia (161 – 180 n. l.), v období 
nazývaném v historických pramenech markomanské války. Počátek 
markomanských válek snad souvisí s tažením kmene Gótů jižním 
směrem a jejich tlakem na Markomany a Kvády. V roce 166 n. l. 
dochází k invazi kmenů Markomanů, Kvádů a Jazygů do Panonie a 
Norika. V bitvě proti barbarům v roce 166 n. l. tehdy zahynul generál 
císařské gardy Furius Viktorinus. Po porážce římských vojsk přebírá 
velení osobně Marcus Aurelius spolu se svým adoptivním bratrem 
a spoluvládcem Luciem Verem. Barbarské kmeny byly u Aquilea 
poraženy, římská vojska překročila Alpy, zahnala barbary za Dunaj 
a uzavřen mír. V roce 169 n. l. umírá v Římě Lucius Verus a celá tíha 
války leží na císaři Marku Aureliovi. Tehdy propuká v Římě morová 
epidemie a dochází znovu ke vpádu germánských kmenů na římské 
území. 

 V roce 171 dochází k protiofenzívě římských vojsk. Germánské 
kmeny jsou zahnány za Dunaj a v roce 172 dochází k vojenské 
výpravě římských vojsk na území Markomanů a Kvádů (expedicio 
Germanica prima). Římská vojska pronikají hluboko na území Kvádů, 

kde se zcela jistě válčilo na území Slovenska a pravděpodobně  
i Moravy. Sám císař tehdy pobýval s vojskem na Slovensku na březích 
řeky Hronu (Kniha „Hovory k sobě“ obsahuje poznámku „v území 
Kvádů na březích Hronu“). V roce 173 někde na území Kvádů dochází 
k zázračnému zachránění části římského vojska obklíčeného Kvády 
a strádajícího žízní nečekaným deštěm. Tento tzv. „zázračný déšť“ je 
zobrazen mj. na jednom z reliéfů sloupu Marka Aurelia na Forum 
Romanum v Římě. V roce 175 n. l. jsou Kvádové poraženi a je uzavřena 
pro Kvády nevýhodná mírová smlouva. Jsou nuceni vydat zajatce  
a vysídlit území v šířce 14 km severně od Dunaje. Další vojenské 
úspěchy Marca Aurelia jsou přerušeny povstáním Avidia Cassia 
na východě a císař opouští s vojskem území Kvádů. Na vojenské 
tažení sebou bere i část germánského vojska. 
 Po návratu císaře z vojenského tažení na východě a oslavách 
vítězství nad Germány v Římě, dochází v roce opět r. 177 n. l. 
k obnovení bojů na území Markomanů a Kvádů. Snad je vizí císaře 
vytvoření nové římské provincie Markomanie. Římská vojska pod 
vedením císaře a jeho syna Commoda pronikají hluboko na území 
Germánů. Z roku 179 n. l. pochází reliéf vytesaný na skále pod 
trenčínským hradem, který je uchováván v areálu dnešního hotelu 
Laugaricio (římský název Trenčína). Boje na území Kvádů a zřejmě 
i Markomanů v oblasti Moravy a Slovenska probíhají až do let 179-
180, kdy v březnu 180 n. l. umírá ve Vindoboně (dnešní Vídni) císař 
Markus Aurelius. Jeho syn a nástupce císař Commodus, uzavírá 
s germánskými kmeny mír a římská vojska se stahují na jih od Dunaje. 
Limes Romanus - opevnění podél Dunaje je postupně dobudováno  
a tvoří poměrně neproniknutelnou hranici proti nájezdům barbarů.

Archeologické doklady pobytu římských vojsk na území Moravy 
a Čech
 Do současné doby je zmapována na území Moravy řada 
krátkodobých římských vojenských táborů. K nejsevernějším patří 
nálezy u Modřic, Hulína - Pravčic, Oseka, Olomouce - Neředína a nově 
u Jevíčka. Dosud nejrozsáhlejší římská vojenská fortifikace na území 
Moravy byla objevena na návrší u Pasohlávek. Pravděpodobně tehdy 
také existovala římská vojenská stanice v oblasti Starého Města 
u Uherského Hradiště. Archeologické vykopávky a nálezy římské 
vojenské stanice u Pasohlávek postupně odkrývaly pozůstatky 
rozsáhlého vojenského tábora, který byl zřejmě vybudován již 
v období let 172-173 a sloužil jako římská vojenská základna až do 
roku 180 n. l. Rozsah opevnění a nálezy zbytků rozsáhlejší zděné 
budovy s podpodlažním vytápěním dávají tušit přítomnost poměrně 
velkého vojenského kontingentu, který zde pobýval delší dobu. 
Nálezy kolkovaných cihel s nápisem LEGXGPF - Legio Decima Gemina 
Pia Fidelis – Legie Desátá Zdvojená Oddaná Věrná (kolektiv 1940) 
jsou pravděpodobným dokladem, že zde netábořila jen část této 
legie, jak se zprvu předpokládalo, ale minimálně celá zdvojená legie 
tzn. více než 12 tisíc mužů. Je pravděpodobné, že nálezy římských 
vojenských pochodových táborů severněji od Pasohlávek byly 
pravděpodobně budovány vojáky této legie. Je také pravděpodobné, 
že část pochodových táborů ležících východněji poblíž toku řeky 
Moravy, byla budována legiemi vyslanými z jižnějšího Carnunta. 
Poslední nálezy římského vojenského tábora v Olomouci - Neředíně 
(2001) a v Jevíčku (2016) posunují operační prostor římských vojsk 
poměrně hluboko na území Germánů.

Organizace, výzbroj a výstroj římského vojska v období 
markomanských válek
 Budování vojenského pochodového tábora se řídilo určitými pevně 
danými pravidly. Tábor měl obvykle čtvercový, případně obdélníkový 
půdorys s vybudovanými komunikacemi, které usnadňovaly rychlé 
přesuny vojska uvnitř tábora. Uprostřed tábora byl obvykle příbytek 
nebo stan velení legie. Stany vojáků byly v prostorách mezi uličkami. 
Celý tábor byl obehnán hrotitým příkopem tvaru V a násypem na 



Městské hradby II.
 Vážení čtenáři, dnes dokončíme kapitolu o největším stavebním 
objektu ve městě - o hradbách. Pro informaci o stavu nebo využívání 
hradeb a jejich následných opravách v průběhu několika staletí se 
opět obrátíme ke knize Letopisy města Jevíčka.
 V době, kdy hradby pozbývají přímý obranný charakter, jsou 
využívány jednak jako základy nebo nosné zdi pro vybudování 
objektů, které neměly s fortifikací nic společného.
 Tak například při přestavbě kláštera kolem roku 1666.  
Z historických pramenů vyplývá, že klášter byl na spadnutí (proč na 
tomto místě hovořím o klášteru?). Stavitelé při jeho obnově „snesli“ 
horní část hradeb. Na jejich snížené části byla vystavěna západní zeď 
kláštera. Následné probourávání okenních otvorů a zapření kleneb 
do původního tělesa hradeb, bylo předmětem sporu mezi městem  
a klášterem. Tímto způsobem se dozvídáme o osudu části městských 
hradeb z útlé knihy „Augustiniánský klášter v Jevíčku“ od P. K. 
Janetschka. 
 Na základě další informace patřily městské zdi vrchnosti - o tom 
měly svědčit erby vrchnosti nad městskými branami - ty byly součásti 
hradeb. Z dalšího ale vyplývá, že o jejich opravy se starali měšťané. 
I přes četné negativní zásahy do hradeb se měšťané kolem roku 
1745 snažili hradby opravit. Potřebné prostředky měly být získány  
z různých pokut tak, jak tomu bylo již v roce 1526.
 Víc informací o městských hradbách až do první poloviny 20. 
století nemáme. 
 Na tomto místě je třeba vzpomenout opět osobu ing. Mackerleho, 
z jeho deníků se dozvídáme následující: v září 1937 byly hradby 
ve farní zahradě měřeny, kontrolovány a podrobeny zkoumání. 
Bylo zjištěno, že základy hradeb byly pouze 80 cm pod původním 
terénem, ale v dalších letech byla k hradbám ukládána navážka ze 
stavební činnosti ve městě - ta místy dosahovala až 3 m. Rovněž tak 
byly kontrolovány zbytky hradeb ve dvoře za kostelem, i zde byla 
navážka ve stejné výši. Byla i vysledována technika výstavby hradeb 
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vnitřní straně příkopu, který byl tvořen vyhloubenou zeminou (Gibbon, 
trans. 2005). Šířka příkopu, hloubka a sklon stěn příkopu byla volena 
tak, aby znemožňovala případným útočníkům překonání příkopu bez 
žebříků a jiných pomůcek. Délka strany příkopu resp. celková délka 
opevnění byla volena podle počtu vojáků. Čtvercový tábor o délce 
jedné strany valu 700 yardů (640 m) s délkou opevnění 2,5 km na ploše 
přibližně 410 000 m2 mohl pojmout cca 20 000 vojáků. (Gibbon, 
trans. 2005). Z konkrétní velikosti římských vojenských pochodových 
táborů je tak možno odhadnout počet tábořícího vojska. Při budování 
příkopu, který budovali sami vojáci, lze předpokládat, že denní objem 
přemístěné zeminy byl cca 10 m3 zeminy, tzn. voják byl schopen 
vykopat denně cca 1,5 metru příkopu. Během pochodu nepřátelským 
územím byly pochodové tábory budovány na konci pochodu. Otužilá 
a vycvičená pěchota legie mohla denně překonat vzdálenost cca 25 - 
30 kilometrů během 6 - 8 hodin pochodu a vybudovat tábor.  
 Organizace římského vojska: Římská legie v období 
markomanských válek měla obvykle více než 6000 mužů. Legie, kde 
hlavní silou byla pěchota těžkooděnců, se členila na 10 kohort a 55 
setnin, kterým veleli tribuni a centurioni. První kohorta byla zdvojená 
a bylo v ní 1105 vojáků a střežila symbol legie, zlatého orla. Ostatní 
kohorty měly 555 těžkooděnců. Kromě pěších legionářů byla součástí 
legie jízda rozdělená do 10 švadron, které příslušely k jednotlivým 
kohortám. V první zdvojené kohortě bylo 132 jezdců, v ostatních 
kohortách bylo 66 jezdců. Celá jezdecká jednotka legie tak čítala 
726 jezdců. (Gibbon, trans. 2005). Mimo těžkou pěchotu a jezdectvo 
byly obvykle součástí legie pomocné sbory, jejichž vojáci nebyli 
římskými občany. Součástí legie bylo také obvykle 55 lehkých a 10 
těžkých metných zbraní. Vojenský výcvik legionářů byl velmi tuhý, 

v době míru byla vojenská cvičení a cvičný boj prováděn se cvičnými 
zbraněmi, které byly 2x těžší než zbraně používané v boji. Doprovod 
legie tvořili rovněž různí specializovaní řemeslníci zajišťující opravy a 
výrobu výzbroje a výstroje, stavbu a opravy metných zbraní aj. služby. 
 Výzbroj a výstroj legie: Výzbroj těžkooděnců tvořil těžký 
oštěp (pilum) cca 180 cm dlouhý, v přední části železný, ukončený 
trojhranným železným hrotem. Pilum házené na vzdálenost cca 10-
12 kroků mělo obrovskou průraznost a lehce proráželo barbarské 
štíty. Kromě toho měl legionář lehké kopí a krátký oboustranný meč 
používaný v šiku k boji zblízka především k bodným ranám. Podlouhlý 
vydutý štít vysoký cca 120 a široký cca 70 cm. byl nesený v levé ruce  
a chránil tělo. Výstroj těžké pěchoty tvořila přilba s vysokým 
chocholem, hrudní krunýř nebo drátěná košile, stehenní brnění 
chránící nohy a boty na řemínek pokryté na podrážce železnými 
cvoky. Železné části výzbroje a výstroje jednoho legionáře vážily 
cca 7,9 kg.   Římská jízda měla ve výzbroji kopí a dlouhý těžký meč. 
Výstroj tvořila helmice, drátěná košile, podlouhlý štít a lehké holínky 
(Gibbon trans. 2005).
 Nález římského vojenského tábora v Jevíčku, který je dosud 
nejsevernějším římským vojenským táborem na našem území, nás 
zajímá z několika hledisek.
• Jaká byla velikost tábora a počet římského vojska, které zde 
tábořilo?
• Jednalo se pouze o pochodový tábor, nebo zde římské vojsko 
tábořilo delší dobu?
• Odkud a kam se tento vojenský kontingent přesunoval a proč si 
Římané vybrali toto místo?

Pokračování a použitá literatura příště

– ty byly stavěny po vrstvách. 140 – 150 cm , tedy to, co se dá vyzdít 
z lešení z ruky. Po břevnech z lešení zůstaly otvory na vnější hradbě.   
 V září 1939 při výstavbě „bývalé spořitelny“ byl při zemních 
pracích ve výkopu objeven profil dalšího opevnění před hradbami. 
Toto opevnění posilovalo obranný charakter hradeb před Svitavskou 
bránou (základy padacího mostu, hradební příkopy). 
 K prvním opravám hradeb v novodobé historii dochází v říjnu 
1941ve farní zahradě. Opravu nařídil Památkový úřad. Mělo dojít  
k opravě odmrzlé lícové hradební zdi. Při rekonstrukci bylo následně 
zjištěno, že u hradební zdi jsou lícovány jen vnější vrstvy a vnitřek je 
nasypaný kamením a maltou. Rovněž byly zjištěny stopy po požáru. 
Ve zdech zůstaly díry po vyhořelých trámech, které byly původně do 
zdí zabudované. Jednalo se možná o pomocné konstrukce, nebo 
ochoz. Nalezeny byly i zbytky prejzů. Můžeme se jen domnívat, že 
hradby byly jimi v minulosti kryty. 
 V 70. letech byl zpracován návrh stavebně - historických úprav 
dosud zachovalého hradebního tělesa, včetně statického posouzení. 
Posudek působil velkolepě, ale málo přihlížel k tomu, že prostor 
před i za hradbami je již velmi málo přístupný z důvodu soukromého 
vlastnictví přilehlých parcel. Proto jen ojediněle dochází k opravám 
hradeb u soukromých objektů (ul. Růžová a Malé náměstí).
 Další snaha o zachování hradeb vychází ze „Stavebně statického 
posudku“ z roku 2009, ten velmi podrobně hodnotí průběh 
hradebního tělesa na jednotlivých parcelách jižní a jihozápadní části 
hradeb. Současně pro vyhodnocení detailů a konstrukcí doporučuje 
provést stavebně historický průzkum nebo alespoň operační průzkum 
a dokumentaci.
     V těchto místech opustíme historii městských hradeb. Doufejme, 
že nebudou dál „žít“ v zapomenutí. K přežití městských hradeb, nejen 
jako odkazu minulosti, ale hlavně jako součást zachování vzhledu 
města, je třeba využít moderní poznatky a staré techniky k obnovení, 
stabilizaci a dle možností i k jejich zpřístupnění v místech, kde je to 
možné.     
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