
Vznik Československé republiky v Jevíčku
28. října jsme si v Jevíčku u pomníku T. G. Masaryka na Palackého náměstí připomněli výročí 
vzniku samostatného Československa. Pojďme se vrátit o 99 let zpět a ve stručnosti nahlédnout 
na dny spojené se vznikem Československa a první prvorepublikové dny v Jevíčku. 
V Praze ve večerních hodinách 28. října 1918 vydalo pět představitelů Národního výboru zákon 
o zřízení samostatného československého státu.  Vznik Československa však nebyl dílem onoho 
jedno slavného dne, který nám každoročně kalendář připomíná jako státní svátek. Celá řada dříve 
proběhlých událostí vedla k vyhlášení nové republiky, v následujících dnech se uskutečnilo množ-
ství jednání, která postupně utvářela novou tvář Československa včetně připojení Slovenska 30. 
října a vytvoření vlastní ústavy. Tomáš Garrigue Masaryk, zvolený 14. listopadu v nepřítomnosti 
prvním prezidentem Československé republiky, se v té době vracel ze Spojených států do Evropy. 
Do nově vniklého státu zavítal až 20. prosince 1918. 
Jak vypadaly dny spojené se vznikem samostatného Československa v Jevíčku? Radostnou 
zprávu o vyhlášení nového státu doručil do Jevíčka očitý svědek pražských událostí notářský 

úředník Kovář. V následujících dnech se konaly ho-
nosné oslavy a docházelo ke strhávání rakouských 
symbolů a nápisů. Největší prvorepubliková oslava 
proběhla 3. listopadu na náměstí, kde byl uspořádán 
koncert, starosta města přečetl prohlášení pražského 
Národního výboru a do Prahy byl odeslán radostný 
telegram vyjadřující poslušnost a úctu Národnímu 
výboru, poté následoval slavnostní tábor lidu. Do-
šlo k přejmenování některých ulic – Chornická ulice 
se stala Wilsonovou (po americkém prezidentovi 
Woodrowu Wilsonovi) a Brněnská Masarykovou ulicí. 
Po oslavách se přešlo k politické činnosti – byl vytvo-
řen okresní Národní výbor, který ve své činnosti na-
hradil dosavadní okresní hejtmanství.  Prvním před-
sedou byl zvolen jevíčský starosta Emanuel Sedláček. 
Ve dnech po 28. říjnu 1918 však nepanovaly jen ve-

selé chvíle. V řadě českých měst rakouští přívrženci odmítali uznat novou vládu, taková situace 
nastala i v Moravské Třebové. Z toho důvodu byla z vracejících se vojáků vytvořena Národní 
obrana, jejíž strážní setnina hlídala strategická místa (jevíčské a chornické nádraží či biskupický 
mlýn). Jaroslav Pinkava v Jevíčském sborníku uvádí, že v Jevíčku odmítal složit slib nové republice 
ředitel německé měšťanské školy Josef Etzler i ostatní učitelé, proto byla tato škola podle nařízení 
obecního zastupitelstva zrušena a o něco později došlo i ke zrušení německé mateřské školky. 
I když se Československo jako nová země musela vypořádávat s politickými problémy, se smut-
nými zprávami z fronty a pokračující bídou, mohli českoslovenští občané konečně vyhlížet lepší 
zítřky bez německého útlaku a nové dny naplněné mírem a demokratickými idejemi. 

Jitka Budigová
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8. října proběhla za hojné účasti beseda 
radních se seniory

4. října navštívil náš region ministr  
zemědělství pan Marian Jurečka
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14. října se sešli v sále hotelu Morava nejen 
malohanáčtí harmonikáři

Výsledky voleb v obci Jevíčko do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 20. a 21. října 2017:
název strany celkem hlasů  v  %
ANO 2011 411 29,31
SPD 186 13,26
ODS 147 10,48
Česká pirátská strana 130   9,27
KSČM 126   8,98
ČSSD 118   8,41
KDU-ČSL 110   7,84
STAN   63   4,49
TOP 09   41   2,92

Pro porovnání výsledky voleb v obci Jevíčko do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
ze dne 25. a 26. 10. 2013: 
název strany celkem hlasů  v  %
ČSSD 318 23,48
ANO 2011 247 18,24
KSČM 234 17,28
KDU – ČSL 111   8,19
TOP 09 106   7,82
Úsvit přímé demokr. T. Okamury   96   7,09
ODS   66   4,87
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Tisková zpráva Pardubického kraje:  

Hudebně nadané děti z Ukrajiny navštívily Jevíčko  

Vážení spoluobčané, jevíčští i přespolní,
s příchodem listopadu a návratem zimní-
ho času, který nás bude provázet až do 25. 
března příštího roku, mi dovolte vás touto 
formou opět po čase pozdravit. Byť je tato 
část zpravodaje pravidelně a výhradně vě-
nována členům rady města, byla mi uděle-
na výjimka. Při psaní listopadového okén-
ka radních již nejsem členem Rady města 
Jevíčka, nýbrž jen zastupitelem.
Důvody, pro které jsem ke konci září rezig-
noval na svůj mandát člena rady, jsou úzce 
spojeny s mými pracovními povinnostmi  
a závazky, jimiž jsem zavázán svému stá-
vajícímu zaměstnavateli. Spojit pracovní 
úkoly s prací pro město (v zastupitelstvu, 
radě, komisích či výborech) není mnohdy 
vůbec jednoduché. To mi potvrdí jistě kaž- 
dý, kdo tuto zkušenost má. V mém přípa-
dě je navíc skloubení zaměstnání s povin-
nostmi člena rady ztíženo prací mimo re-
gion, což bylo často velmi problematické. 
Proto jsem se rozhodl, že svoje názory na 
rozvoj města budu dále prezentovat jen 
působením v zastupitelstvu, a nikoliv jako 
člen městské rady.
V těchto dnech je Rada města Jevíčka po 
říjnovém zasedání zastupitelstva doplněna 
na zákonný počet min. 5 členů. Snahou stá-
vajícího vedení města je pokračovat v na-
staveném povolebním schématu, kdy radu 
města tvoří zástupci všech sdružení, které 
se ve volbách v roce 2014 ucházely o vaši 
přízeň a uspěly. Proto byl po mojí rezigna-
ci navržen za člena rady pan Martin Pávek, 
který společně se mnou reprezentuje v za-
stupitelstvu města stejné volební sdružení 
„Společně pro Jevíčko“. Z mého pohledu 
uplynulé tři roky potvrdily, že takzvané 
vícebarevné složení rady může být i na 
menších městech plně funkční. Důležité 
přece je, aby při rozhodování o městských 
záležitostech vždy zvítězil zdravý selský 
rozum a uvážlivé stanovení priorit. Ohle-
dy na „politickou“ příslušnost tu nejsou 
na místě. Z těchto hledisek pak vnímám  
a hodnotím stávající komunikaci mezi 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Antonín Dostál 
Alena Popelková 
Marie Lišková
Marketa Komendová
Jan Galla
Františka Zemánková
Emanuel Matoušek
Bohumila Pohlová
František Havlíček

našimi radními za otevřenou a bezproblé-
movou. Vždyť vzájemný respekt a hledání 
konsenzu a rozumného východiska při ná-
zorové diferenci nevedou k lidským zavrže-
ním, a jak se zpravidla ukázalo, často bývají 
ku prospěchu věci.
Jsem rád, že jsem měl tu příležitost poznat 
Jevíčko z pohledu člena rady města. Přines-
lo mi to cennou zkušenost, trochu jiný po-
hled na fungování města a rovněž informa-
ce, které bych jinak neměl možnost získat. 
Upřímně říkám, že v některých případech to 
byl pro mne pohled mírně překvapující, ale 
přesto mne obohatil.
Obměněné městské radě přeji tvůrčí  
a plodné diskuse, dostatek nápadů na zlep-
šení života v Jevíčku a rovněž dostatečné fi-
nanční zdroje na jejich realizaci. Bez nich to 
bohužel většinou nejde. Třebaže jsou i ob-
lasti, na které peníze potřeba nejsou. 
Držme tedy našim radním společně palce.  
V zájmu nás všech a blahé budoucnosti na-
šeho krásného města.

Jan Finsterle 

Poznat krásy Jevíčska, ale zároveň ukázat také 
něco ze své kultury, přijelo osm dětí společně  
s jednou studentkou a dvěma učitelkami 
z obce Korytňany ležící v Zakarpatské oblasti 
Ukrajiny. Jejich poznávací cesta byla součástí 
nově vzniklé spolupráce mezi touto ukrajin-
skou obcí a městem Jevíčko.
V lednu letošního roku navštívili krajští zastu-
pitelé Zakarpatí společně se zástupci vedení 
obcí a měst v regionu. V rámci návštěvy se zá-
stupci Jevíčka domluvili na partnerství s obcí 
Korytňany, a tak začátkem května podepsala 
tato dvě města vzájemnou dohodu o spolu-
práci, která nezůstala jen na papíře a už nyní 
má skutečné výstupy. Již v létě navštívila Ukra-
jinu skupina jevíčských skautů a skautek, kteří 
navázali spolupráci právě při zmíněné lednové 
návštěvě.

V polovině září přijelo do Jevíčka osm žáků 
korytňanské hudební školy ve věku 10 – 12 
let v doprovodu dvacetileté studentky a dvou 
učitelek hudby. Návštěva z Ukrajiny se během 
čtyřdenního pobytu seznámila s jevíčskou zá-

Výtěžnost po komoditách v dané lokalitě v období 2013 - 2016
(kg/obyvatele/rok)
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Výtěžnost po komoditách dle jednotlivých oblastí za rok 2016
(kg/obyvatele/rok)
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Jevíčko 2016 přehled EKOKOM - Jak jsme třídili v minulém roce

pokračování na str. 3

Rádi bychom touto cestou poděkovali Bc. Janu  
Finsterlovi za spolupráci v radě města.

Kolegové radní
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z mého pohledu splnila svůj účel, také proto, že 
byly do programu zainteresovány všechny školy 
a celá řada organizací v Jevíčku,“ řekl Miroslav 
Šafář a dodal, že spolupráce mezi oběma ob-
cemi bude pokračovat i nadále. Na příští rok 
už Jevíčko plánuje pro změnu návštěvu čes-
kých dětí na Zakarpatí i společný letní tábor.

S pozdravem
Bc. Karolína Frýdová

Oddělení komunikace a vnějších vztahů
Kancelář hejtmana, Pardubický kraj 

Komenského náměstí 125, 532 11  Pardubice

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 37. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 37.  
zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolané-
ho starostou města Dušanem Pávkem, dipl. um.  
v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

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

Doba konání: 13. 11. 2017 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní před  
    zasedáním na úřední desce
V Jevíčku dne 13. 10. 2017

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

 

kladní školou, gymnáziem i kostelem, navští-
vila hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně nebo si 
prošla literární naučnou stezku „Putování za 
Krchomilkou“. Chybět nemohla ani prohlídka 
Základní umělecké školy Jevíčko, keramická 
dílna nebo prezentace hasičů. Děti ze Zakar-
patí v rámci pobytu také předvedly dvě poda-
řená hudební vystoupení s prvky nejen ukra-
jinského folklóru.
„Je  skvělé,  že  spolupráce  mezi  Pardubickým 
krajem a Zakarpatskou oblastí  funguje  i v ob-
lasti  školství.  Na  začátku  října  se  zúčastníme 
v Užhorodě setkání u kulatého stolu k tématu 
odborného školství a věřím, že to pro obě strany 
bude  poučné,“ řekl krajský radní zodpovědný 
za školství Bohumil Bernášek.
„Řada našich absolventů odchází do zahraničí, 
proto  je  pozitivní,  že  se  rozvíjí  spolupráce 
s  ukrajinskými  školami,  jejichž  studenti  mají 
zájem u nás studovat i pracovat,“ uvedl vedou-
cí odboru školství Martin Kiss.
Místostarosta Jevíčka Miroslav Šafář hodnotil 
návštěvu velmi pozitivně a ocenil také chování 
dětí. „Po celou dobu pobytu se chovaly velmi 
mile  a  vděčně,  také  vzájemné  vztahy  v  jejich 
kolektivu  byly  velice  kamarádské.  Návštěva 

Výsledky ankety ke zpoplatnění parkovaní 
na Palackého náměstí

Vážení spoluobčané,
informujeme Vás o výsledku ankety k tématu zpoplatnění par-
kování na Palackého náměstí, která probíhala v září na webu 
města a v Jevíčském zpravodaji. Především bych chtěl poděkovat 
za Váš názor, který jste prostřednictvím webu nebo anketního 
lístku ze zpravodaje vyjádřili. Celkový počet respondentů nás 
ujistil v tom, že je to téma skutečně živé a bylo správné se jím 
zabývat také s ohledem na téměř vyrovnaný počet pozitivních  
i negativních hlasů. Naší povinností je hledat ekonomické rezer-
vy města a postupovat s péčí řádného hospodáře, ale také brát  
v úvahu názor veřejnosti. Pokud se ohlédneme do minulosti v řá-
dech desítek let, tak se na náměstí poplatek za parkování vybíral 
prostřednictvím zaměstnance města, který výběr osobně zajišťo-
val. Také projekt rekonstrukce náměstí v roce 2010 s budoucím 
zavedením placeného parkování počítal a v rámci projektu byla 
částečně připravena kabeláž pro připojení parkovacích automatů 
a osazeny dopravní značky s vyznačením parkovací zóny, avšak 
jednou z dotačních podmínek při rekonstrukci náměstí bylo za-
jištění bezplatného parkování po dobu udržitelnosti projektu 
„Revitalizace Palackého náměstí“. Tato podmínka bezplatného 
parkování uplynula právě letos, proto jsme se také k tématu zpo-
platnění parkování na Palackého náměstí vrátili. 
Anketa tedy skončila těsným výsledkem ve prospěch bezplatné-
ho parkování na Palackého náměstí. Výstup ankety byl projednán 
v zastupitelstvu města 16. 10. 2017, které výsledek ankety vzalo 
na vědomí a doporučilo se k tématu vrátit případně v příštích le-
tech, pokud by se problémy s parkováním na Palackého náměstí 
zhoršovaly.

Níže tedy výsledek veřejné ankety v číslech:
Možnosti 
hlasování

Webové 
hlasování

Anketní lístky 
ze zpravodaje

Celkem

PRO 558 hlasů 10 hlasů 568 hlasů
PROTI 542 hlasů 30 hlasů 572 hlasů
VLASTNÍ ŘEŠENÍ 13 hlasů 2 hlasy 15 hlasů

Za Váš názor děkujeme, vedení Města Jevíčka.

                MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

Bradou k zemi…

Mnozí z nás si jistě rádi a s úsměvem vzpomenou na 
brannou výchovu, kdy jsme se v rámci přípravy na mož-
né chemické nebezpečí oblékali do pláštěnek, obouvali 
se do gumáků, nasazovali si plynové masky a na ruce si 
natahovali sáčky od mléka. Při takové vzpomínce se nám jistě vykouzlí úsměv 
na rtech a v uších nám zazní důležitá rada: „Při chemickém útoku lehnout 
bradou k zemi a patami k výbuchu.“
Tohoto přísloví se i nadále drží nejmenovaný občan Jevíčka, který si nedě-
lá starost s tím, zda je vyhlášeno nebezpečí či nikoliv, ale upadá „bradou  
k zemi“ stále. Na tom by nebylo možná nic divného, pokud by to nebylo 
místo velmi frekventované, a pokud by to nebylo v odpoledních hodinách. 
Částečně úsměvná historka ale mohla skončit i tragicky. 
Dnešního dne, tj. 16. 10. 2017 v době okolo 13.40 hodin, byla hlídka Měst-
ské policie Jevíčko vyslána do ul. Třebovská, na křižovatce s ul. Soudní, kde 
se nacházel muž ležící na chodníku s hlavou zasahující do vozovky, a tak 
jak bylo popsáno výše - bradou k zemi. Hlídka MP na místě muže zajistila, 
poskytla základní první pomoc a na místo přivolala vozidlo RZS, které muže 
následně převezlo k lékařskému vyšetření. Před příjezdem záchranné služby 
však strážníci zjistili, že muž je zjevně opilý a pod vlivem alkoholu nedokázal 
koordinovat své pohyby. Opilost, kterou si muž přivodil svým přičiněním, se 
nedá v tomto směru chápat jako polehčující okolnost, nýbrž jako okolnost 
přitěžující. Z důvodu opilosti muž nezvládl chůzi, čímž došlo k nekontro-
lovanému pádu a následnému drobnému zranění hlavy. Nechtějme raději 
domyslet, co všechno by se mohlo stát, kdyby k tomuto pádu došlo v době 
silnějšího provozu vozidel. To by se potom mohlo psát nejspíše o vážné do-
pravní nehodě, nebo rovnou o tragickém úmrtí na silnici.   
Nyní můžeme hovořit pouze o přestupku proti veřejnému pořádku, za což 
muži hrozí „jen“ pořádková pokuta. Je na místě se zamyslet i nad tím, zda je 
vhodné, abychom museli nejen my dospělí, ale hlavně děti, které se vracejí 
ze školy, potkávat „opilce“ neschopného chůze, který svým „ovíněním“ a vy-
stupováním vzbuzuje veřejné pohoršení. 
Již dříve jsme apelovali na řidiče, aby rozhodně nesedali za volant v době, 
kdy nejsou v kondici, a to zejména po požití alkoholických nápojů či jiných 
omamných a psychotropních látek a jedů. Jak je vidět, v tomto případě je 
nutné apelovat i na chodce, aby při takových stavech byli velice opatrní a vy-
hledali si cestu, která pro ně bude bezpečnější, což rozhodně frekventovaná 
ulice Třebovská není. 

  Za Městskou policii Jevíčko:  Mgr. Bc. Dušan Tejkal                  velitel MP

Výzva města k daru nepoužívaných hudebních nástrojů
Vážení spoluobčané, rádi bychom darovali umělecké škole v obci Korytňany na Zakarpatí starší a již nepoužívané hudební nástroje. Pokud 
vlastníte takový hudební nástroj ve funkčním stavu, prosíme, abyste jej doručili na Městský úřad Jevíčko nejpozději do 15. 11. 2017 17,00 hodin. 
Za Váš příspěvek velmi děkujeme. Vedení města Jevíčko
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Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 16. října 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/36Z/2017 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Zdeňka Kleina a Mgr. Janu Junkovou,

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/36Z/2017 program zasedání,
2/36Z/2017 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Miloslav Parolek, Ing. František Bušina, 
Martin Pávek,

5/36Z/2017 regulativy pro prodej stavebních 
míst pro garáže v lokalitě Židovský 
hřbitov,

6a/36Z/2017 koupi spoluvlastnických podílů  
o velikosti id. 8/18 k celku pozemku  
p. č. 154/4 (627 m2) – trvalý travní porost  
a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 
4/18 k celku pozemků p. č. 1204/2 (739 
m2) – ostatní plocha a p. č. 1205/7 (312 
m2) – ostatní plocha, vše v k. ú. Jevíč-
kopředměstí za cenu 135.641 Kč, kou-
pi spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 8/18 k celku pozemku p. č. 154/6 
(727 m2) – trvalý travní porost za cenu 
164.359 Kč bez DPH od společnos-
ti Carezza, s. r. o., Štefánikova 131/61, 

Ponava, 612 00 Brno + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečnosti Carezza, s. r. o. na koupi spo-
luvlastnických podílů na pozemcích  
p. č. 154/4, p. č. 154/6, p. č. 1204/2  
a p. č. 1205/7, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

6b/36Z/2017 koupi spoluvlastnických podílů 
o velikosti id. 8/18 k celku pozemků  
p. č. 154/4 (627 m2) a p. č.154/6 (727 
m2), oba trvalý travní porost v k. ú. Je-
víčko-předměstí za cenu 300.000 Kč 
od ***, ***, Třebětín, 679 61 Letovice + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a *** na koupi spoluvlastnických podílů 
na pozemcích p. č. 154/4 a p. č. 154/6, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

7a/36Z/2017 cenovou nabídku Ing. arch. To-
máše Slavíka, Komenského nám. 17, 
561 12 Brandýs nad Orlicí na zpracová-

ní dokumentace pro územní rozhodnu-
tí na umístění inženýrské infrastruktury 
a dopravního napojení v lokalitě prů-
myslové zóny v ul. Třebovská za část-
ku 467.000 Kč bez DPH (565.070 Kč vč. 
DPH),

7b/36Z/2017 cenovou nabídku GKIP Litomyšl, 
s. r. o., Toulovcovo náměstí 156, 570 01 
Litomyšl na zajištění inženýrskogeolo-
gického, hydrogeologického, geotech-
nického, pedologického a radonového 
průzkum u pozemků v budoucí prů-
myslové zóně na ul. Třebovské a zpra-
cování doporučeného způsobu využi-
telnosti zemin, jejich úpravu, únosnost 
pláně pro výstavbu hal a komunikací 
pro těžkou nákladní dopravu za část-
ku 431.000 Kč bez DPH (521.510 Kč vč. 
DPH),

8/36Z/2017 předloženou rekapitulaci akcí ob-
novy připravovaných v Programu re-
generace MPZ Jevíčko zařazených do 
Anketního dotazníku na rok 2018,

9/36Z/2017 provedení nových rozvodů kabe-
lové televize v ulici Růžové v předpo-
kládané částce 113.145 Kč bez DPH dle 

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/68R/2017 úpravu nájemného za užívání 

nebytového prostoru na ul. M. Miku-
láše 449 v Jevíčku na částku 1.250 Kč 
/měsíc žadateli dle zápisu s účinností 
od 1. 10. 2017

1c/68R/2017 opravu hřbitovní zdi u hrobové-
ho místa č. 4 a pověřuje IT zajištěním 
oprav pracovníky města

2/68R/2017 zajištění provozních záležitostí 
dle zápisu

3a/68R/2017 rozpočet tradiční akce města 
a ZUŠ Jevíčko „Malohanácký harmo-
nikář“ a úhradu realizačních nákladů 
akce ve výši 38.000 Kč

3b/68R/2017 CN firmy Mgr. Jaroslav Špajs,  
U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí na 
realizaci zadávacího řízení a dotační-
ho managementu na projekt „Oprava 
hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Bartolo-
měje“ za cenu 15.000 Kč bez DPH, se-
znam firem pro obeslání pro realizaci 
projektu a komisi pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek dle zápisu

3c/68R/2017 CN společnosti La Pura Servis,  
s. r. o., Koclířov 223, 569 11 Koclířov, 
IČ: 05592062 na čištění a ošetření so-
chy Jana Ámose Komenského před bu-
dovou Zámečku v Jevíčku za cenu do 
10.000 Kč bez DPH

4a/68R/2017 veřejnoprávní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a obcemi Bělá u Je-
víčka, Biskupice, Březina, Březinky, 
Hartinkov, Chornice, Jaroměřice, Sla-
tina, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká 
k výkonu přenesené působnosti na 
úseku projednávání přestupků, jejichž 
skutková podstata je vymezena záko-
nem č. 250/2016 Sb., o odpvědnosti 
za přestupky a řízení o nich a pověřuje 
starostu podpisem smluv

4b/68R/2017 veřejnoprávní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a obcemi Bělá u Je-
víčka, Biskupice, Březina, Březinky, 
Hartinkov, Chornice, Jaroměřice, Sla-
tina, Víska u Jevíčka, Vrážné a Vysoká 
k zabezpečení provedení zápisů údajů 

do informačního systému územní iden-
tifikace adres a nemovitostí podle zá-
kona č. 111/2009 Sb., o základních re-
gistrech, ve znění pozdějších předpisů  
a pověřuje starostu podpisem smluv

4c/68R/2017 cenovou nabídku na vytvoření 
www stránek pro Městskou policii Je-
víčko od firmy TH SOFT začástku 12.000 
Kč bez DPH

4d/68R/2017 odměňování členů zastupitel-
stva pověřených prováděním občan-
ských obřadů (svatebních) částkou 300 
Kč za den, ve kterém je obřad proveden 
s účinností od 1. 9. 2017

4e/68R/2017 odměňování členům výborů 
Zastupitelstva města Jevíčko a komisí 
Rady města Jevíčko 1 x za rok na návrh 
jejich předsedů s účinností od 1. 9. 2017

4f/68R/2017 výsledek výběrového řízení na 
místo referent/ka sociální agendy od-
boru organizačního MěÚ Jevíčko dle 
zápisu

4g/68R/2017 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o přijetí neinves-
tiční dotace z rozpočtových prostředků 
Pk na podporovanou aktivitu „Činnost 
a provoz turistického informačního 
centra“ – Turistické informační centru 
Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 
Jevíčko ve výši 38.990 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4h/68R/2017 veřejnoprávní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a obcí Jaroměřice  
k zajištění výkonu působnosti Městské 
policie Jevíčko na k. ú. obce Jaroměřice 
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obec-
ní policii, ve znění pozdějších předpisů  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4i/68R/2017 zakoupení ochranných zásaho-
vých pomůcek pro členy JSDH Jevíčko 
v částce 20.000 Kč vč. DPH

5a/68R/2017 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2014768/VB/02 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 

Usnesení z 68. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. září 2017
- služebnosti na pozemcích p. č. 96/13 
a p. č. 96/14, oba v k. ú. Jevíčko-město 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/68R/2017 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 207/1 – trvalý travní porost v k.ú. Je-
víčko-předměstí

5c/68R/2017 zadání studie, kácení, prořez 
dřevin a vyhotovení dendrologického 
posudku dle doporučení uvedeného  
v zápisu komise ŽP ze dne 18. 9. 2017

5d/68R/2017 záměr pronájmu pozemku p. č. 
4537 – trvalý travní porost v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

6/68R/2017 CN firmy Kamil Pitner, obklady, 
podlahy, zednictví Horní Štěpánov 362 
na provedení sanačního opatření tlako-
vou injektáží zdiva a betonové podlahy 
v bytě č. 2 na ul. Kobližná 128, Jevíčko 
za částku 16.238 Kč vč. DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka

7/68R/2017 CN firmy TOP Priority, s. r. o., Tá-
boritská 880/14, 130 00 Praha 3, za-
stoupená Mgr. Vojtěchem Sýsem, pro-
jektovým manažerem, Purkyňova 65, 
568 02 Svitavy na zpracování žádosti  
o grant z OPZ „Dětské kluby a příměst-
ské tábory“ za částku 15.000 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko ruší
3d/68R/2017 bod usnesení č. 13/67 ze dne 28. 

8. 2017

Rada města Jevíčko neschvaluje
1b/68R/2017 umístění DZ zákaz stání na ul. 

Příční žadateli dle zápisu
1e/68R/2017 uzavření pracovního poměru  

u zaměstnavatele Město Jevíčko s ža-
datelem dle zápisu

Rada města Jevíčko nesouhlasí
1d/68R/2017 se zrušením objednávky želez-

niční dopravy na trati 017 v úseku Mor. 
Třebová – Chornice – Dzbel – Chornice 
– Velké Opatovice 
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zemní urnové hroby. 
Pronájem hrobového místa je možný dohodnout na Měst-
ském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany Mlčochové. Město 
Jevíčko umožnilo zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s.r.o. 
Letovice umístit na urnové hroby kamenné obložky, jejichž 
odkup je možný dohodnout se zástupci uvedené firmy –  
www.kameno-komarek.cz.

Vedení Města Jevíčka

cenové nabídky KABELOVÉ TELEVIZE 
CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10,

10a/36Z/2017 obecně závaznou vyhlášku 
města Jevíčko č. 5/2017, kterou se sta-
noví část společného školského obvo-
du základní školy,

10b/36Z/2017 dohodu s obcí Bělá u Jevíčka  
o vytvoření společného školského ob-
vodu spádové základní školy, jejíž čin-
nost vykonává Základní škola Jevíčko,

10c/36Z/2017 dohodu s obcí Víska u Jevíčka  
o vytvoření společného školského ob-
vodu spádové základní školy, jejíž čin-
nost vykonává Základní škola Jevíčko,

11a/36Z/2017 výsledek výběrového řízení na 
dodavatele akce: „Návrh výsadeb na 
veřejném prostranství předprostoru 
hřbitova“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala společnost Kavyl, s. r. o., 
Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ: 499 
75 358 ve výši 286.388,98 Kč bez DPH 
(346.530,67 Kč vč. DPH) za spolufinan-
cování dotací z národního programu 
SFŽP ve výši 248.869 Kč,

11b/36Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností Kavyl,  
s. r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, 
IČ: 499 75 358 na realizaci akce: „Návrh 
výsadeb na veřejném prostranství před-
prostoru hřbitova“ za částku 286.388,98 
Kč bez DPH (346.530,67 Kč vč. DPH) za 
spolufinancování dotací z národního 
programu SFŽP ve výši 248.869 Kč,

11d/36Z/2017 úpravu grantového systému 
Města Jevíčko na rok 2018,

11e/36Z/2017 Přílohy č. 1 a 3 ke Smlouvě  
o sběru, svozu a odstranění odpadu 
č. 03000213 předložené společnosti 
SUEZ Využití zdrojů, a. s., Divize JIHO-
VÝCHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno,

11f/36Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a Ing. Marií Zezulo-
vou, Barvířská 109, 569 43 Jevíčko na 
zpracování projektové dokumentace 
pro provedení stavby vč. výkazů výměr 
na akci „Stavební úpravy domu Barvíř-
ská 560, Jevíčko“ za částku 179.500 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

11h/36Z/2017 veřejný způsob volby člena 
rady města,

12/36Z/2017 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
č. 8 na rok 2017,

Zastupitelstvo města Jevíčko odvolává
11g/36Z/2017 z funkce radního Města Jevíčko 

Bc. Jana Finsterleho na vlastní žádost  
k 30. 9. 2017,

Zastupitelstvo města Jevíčko volí
11i/36Z/2017 zastupitele Martina Pávka do 

funkce radního Města Jevíčko s účin-
ností od 16. 10. 2017,

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
4/36Z/2017 radu města zajištěním vypraco-

vání znaleckého posudku na pozemek  
p. č. 1186/3 - ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
11c/36Z/2017 usnesení ZM č. 32/3, písm. n) ze 

dne 12. 6. 2017 - ZM schvaluje grantový 
systém Města Jevíčko na rok 2018,

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc září 2017,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh kupní smlouvy na prodej pozemků p. č. 
61 (83 m2), p. č. st. 82 (231 m2) a p. č. st. 83 (176 
m2), vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
výsledek veřejné ankety ke zpoplatnění parko-
vání na Palackého náměstí,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu za období 09/2016 – 09/2017,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
vyúčtování Jevíčské pouti ve dnech 19. - 20. 8. 
2017 s hospodářským výsledkem -144.572 Kč,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí  informaci místostarosty o záměru založení 
DSO „Technické služby Malá Haná“,
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápisy ze schůzí komisí SPOZ, která se kona-
la 4. 9. 2017, kulturní, která se konala 12. 9. 
2017 a životního prostředí, která se konala 18. 
9. 2017,
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje prodej 
nově zaměřených pozemků p. č. 4238/7 (90 
m2) – orná půda a p. č. 4237/5 (3 m2) – trva-
lý travní porost, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí 
*** a ***, ***, 569 43 Jevíčko za celkovou kupní 
cenu 49.500 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a *** a *** na prodej pozemků 
p. č. 4238/7 a p. č. 4237/5, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

MUDr. Melková  
16. 11. 2017 – dovolená

MUDr. Křížová  
neordinuje 2. pátek – 10. 11. 2017 

neordinuje 23. 11. – seminář

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

MUDr. Šedrlová 
neordinuje 1. pátek v měsíci – 3. 11. 2017 

15. – 16. 11. 2017 – dovolená

MUDr. Machánek 
26. 10. – 3. 11. 2017 – dovolená

MUDr. Jagoš 
6. – 10. 11. 2017 – dovolená

MUDr. Blahová 
Interní ambulance neordinuje 20. – 24. 11. 2017
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Zjištění zájmu o zavedení čtrnáctidenního 
svozu komunálního odpadu

Vážení spoluobčané,
na začátku roku 2017 jsme na městském webu zveřejnili anketu k di-
ferenciaci svozu s tímto výsledkem:

Mám zájem o svoz komunálního odpadu  
1x za čtrnáct dní 
 26.9% - 75 hlasů

Komunální odpad požaduji svážet  
1x týdně jako doposud 

 73.1% - 204 hlasů

Nyní se na Vás obracíme, abychom zjistili zájem konkrétních do-
mácností (rodinných domů) o čtrnáctidenní svoz. Anketa se ne-
vztahuje na obyvatele v Zadním Arnoštově a Maříně! Zájemce 
o čtrnáctidenní svoz prosíme, aby vyplnili anketní lístek, který je 
k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko a ke sta-
žení na městském webu www.jevicko.cz v odkazu: „Praktické in-
formace – Odpady“. V případě dostatečného zájmu budeme se 
svozovou firmou SUEZ jednat o zavedení čtrnáctidenního svozu. 
Domácnosti, které se ke čtrnáctidenní frekvenci svozu přihlásí, 
budou zvýhodněny v ceně poplatku za svoz a likvidaci komunál-
ního odpadu slevou 150,- Kč jako je tomu v případě poplatníků  
v k. ú. Zadní Arnoštov. Termín pro odevzdání anketních lístků je do 
30. 11. 2017 v TIC Jevíčko.         

Vedení města Jevíčko

Vzor anketního lístku:  
                         
 

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy 
sportovního, kulturního a spolkového života  

pro rok 2017

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko
Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní a komi-
se pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
• V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného ná-

vrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující or-
ganizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými občany.

• Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřej-
ných návrhů redukci pouze na pět nominantů v jednotlivých oblas-
tech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které předloží radě měs-
ta již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení 
oceněných osobností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:     Vyhlašované kategorie 
           (pouze pro jednotlivce):
osobnost/kolektiv sportovního života 1. žáci a studenti do 18 let
osobnost/kolektiv kulturního života  2. dospělí 19 až 60 let
osobnost/kolektiv spolkového života 3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíč-
ko, ke stažení na www.jevicko.cz v odkazu „Soutěže a ankety města“ 
odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem 
na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anket-
ních lístků do 30. 11. 2017.

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti sportovního, 
kulturního a spolkového života za rok 2017

Jméno a příjmení navrhované osobnosti:

Oblast působení:

Vyhlašované oblasti (zakřížkujte)
osobnost  sportovního života 
osobnost  kulturního života 
osobnost  spolkového života 

Vyhlašované kategorie (zakřížkujte)
žáci a studenti do 18 let
dospělí 19 až 60 let
senioři nad 60 let

Navrhovatel:

Datum a podpis:

Upozornění: Pro platnost anketního lístku je nutno označit oblast 
i věkovou kategorii! Děkujeme.

Výroční ocenění Města Jevíčko pro kolektivy sportovního,  
kulturního a spolkového života za rok 2017

Navrhovaný kolektiv:  

Oblast působení:

Vyhlašované oblasti (zakřížkujte)
osobnost  sportovního života 
osobnost  kulturního života 
osobnost  spolkového života 

Navrhovatel:

Datum a podpis:
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Oči dokořán 2017
Po úspěchu v krajském kole soutěže „Oči dokořán 2017“ se výtvarný 
obor Zuš Jevíčko zúčastnil celostátního kola této přehlídky ve Štern-

berku. Vyhlá-
šení výsled-
ků proběhlo 
v pátek 6. 10. 
2017. V sobo-
tu dopoledne 
byla otevřena 
výstava sou-
těžních prací 
v prostorách 
b ý v a l é h o 
augustinián-
ského kláš-
tera. Výstava 
p ř e d s t av u -
je všechny 
úspěšné vý-
tvarné prá-
ce, které se 
prosadily do 
n e j u ž š í h o 
výběru sou-
těže, včetně 
naší výtvarné 
řady „Mimik-
ry“. Veřejnos-
ti bude výsta-
va přístupná 
po celý le-
tošní školní 

rok. Dále se konaly hodnotící seminá- 
ře a představení jednotlivých úspěš-
ných projektů v rámci programu 
„Učitelé sobě“. Jevíčko reprezento-
valo Pardubický kraj spolu se Zá-
kladní uměleckou školou Pardubice 
Polabiny. Úsilí, které jsme věnovali 
přípravě na letošní přehlídku, bylo 
odměněno bronzem. Výsledek nás 
potěšil a povzbudil do další práce.  
Všem dětem děkuji za pilnou práci, 
rodičům i fanouškům výtvarného 
oboru za přízeň a podporu. 

MgA. Renata Štindlová

Víkend s výtvarkou
Druhý školní víkend byl pro žáky výtvarného oboru příjemným zpest-
řením ve výuce. V prostředí přírody a ve společnosti kamarádů si děti 
vyzkoušely trochu jiný přístup k výtvarné tvorbě. Společně strávily 
víkend na pionýrské chatě. Věnovaly se sběru přírodních materiálů  
a jejich využití pro další tvorbu. Samozřejmě zbyl čas i na hry, poví-

dání a film. Déšť ani 
zima se neodrazily na 
náladě, a to i díky ka-
mínkům v chatě, která 
stále krásně hřála. Po-
děkování za podporu 
zdařilé akce patří měs-
tu Jevíčko, které objekt 
zapůjčilo.    
MgA. Renata Štindlová

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Od středy 15. 11. 2017 začínají v MŠ opět „Hrátky“.
Budou probíhat každou sudou středu v době od 15.00 do 16.00 hod. 
a jsou určeny pro rodiče s dětmi, které ještě MŠ nenavštěvují. Slouží  
k tomu, aby děti poznaly prostředí MŠ a tím se usnadnil jejich pozdější 
nástup do školky.
Nezapomeňte si přinést přezůvky.

Těšíme se na Vás!
Kolektiv MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

Zprávy z DM
Začátkem září začali studenti 2. ročníku navště-
vovat taneční kurzy, které tradičně pořádá Bíl-

kova taneční škola v zámeckém sále ve Velkých Opatovicích. V říjnu 
již proběhla první prodloužená ve stylu country, na které si studenti 
zopakovali vše, co se doposud naučili, a rozšířili si své dovednosti o ně-
které country tance. Podmínkou bylo přijít ve stylovém oblečení, mezi 
tanečníky pak byl vyhodnocen nejlépe oblečený pár. Své kamarády 
přišli podpořit i starší studenti z DM, kteří si přijeli na prodlouženou 
zavzpomínat i zatančit. 

Během říjnových týdnů 
jsme již zahájili zájmovou 
činnost na DM. Využili 
jsme pěkného počasí, na-
plánovali fotbálek na hřišti 
a vycházky do okolí Jevíč-
ka. V kroužku stolních her 
jsme hráli oblíbená „Krycí 
jména“, v rámci kroužku 
vaření jsme upekli cookies. 
Studenti se těší na návště-
vu horolezecké stěny ve 
Velkých Opatovicích.  
Na DM pokračují stavební 
práce a úpravy. Podařilo se 
uskutečnit výměnu všech 
jedenácti vchodových dve-
ří. Fasáda byla již z větší 
části dokončena a budova 
září novými barvami. 

      Mgr. Darina Gnipová 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /   Listopad 2017

Cvičení rodičů s dětmi
Co? Pohybové cvičení rodičů s dětmi  
s Mgr. Alenou Popelkovou. 

Pro koho? Pro všechny děti od 1,5 let do 6 let  
v doprovodu dospělé osoby.

Kdy? Každé úterý od 17 hod do 18 hod.
Začínáme 26 .9. 2017.

Kde? V malé tělocvičně ZŠ Jevíčko.

Za kolik? 20 Kč / rodina 

Přijďte zabavit a unavit své děti 
 Město Jevíčko ve spolupráci 
s Městským muzeem Jevíčko  

Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ 
POMNÍKU OBĚTEM 
1. SVĚTOVÉ VÁLKY

sobota 4. listopadu 2017 v 15 hodin v parku u Zámečku

Od 15,30 hodin proběhne v sále Zámečku přednáška  
doc. PaedDr. Petra Koliska, Ph.D. na téma: 

„První světová válka – italská fronta a vznik  
československé domobrany“,

 která bude doplněna fotografickou výstavou městského muzea.

Každé úterý od 17 hod do 18 hod.

malé tělocvičně ZŠ Jevíčko.

Přijďte zabavit a unavit své děti 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     LISTOPAD 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

28. 11.  VÝTVARNÁ DÍLNA  ADVENT

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

         1. 11. HRÁTKYHRÁTKY

8. 11. RADY PRO DOMÁCNOST

15. 11. VAŘENÍ S ILONKOU

22. 11. CVIČME V RYTME

29. 11. ZPÍVÁNÍ PRO RADOST

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

 
Klub přátel ve spolupráci s Městem Jevíčko

Vás srdečně zve na jazzový večer
LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO

1. listopadu 2017 v 18. 30 hod.
v Kavárně Bar 2. Svět (areál Žlíbka)

vstupné 100 Kč, rezervace vstupenek na tel. čísle: 774 997 118
www.kavarna-bar2svet.cz
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Jak se již stalo tradicí, rádi bychom čtenáře Jevíčského 
zpravodaje i letos seznámili s bohatými zážitky z léta 
2017. Uskutečnili jsme 2 běhy letních stanových táborů, 
jichž se zúčastnilo celkem 55 dětí z Jevíčka a okolí. Po 

nich následovalo ještě několik menších akcí, z nichž stojí za zmínku 
Cyklovýprava po Chřibech a 6ti denní expedice na Ukrajinu. 

Vše začalo TÁBOREM SKAUTŮ A VLČAT v Trhonicích u Jimramo-
va – s etapovou hrou na téma „PÁN PRSTENŮ“ = hned první večer  
k nám zavítal samotný Gandalf, který vlčatům a skautům vysvětlil, jak 
se za pomocí řešení hádanek dostanou ke kouzelným prstenům, jež 
je budou provázet po celou dobu tábora. Kluci byli rozděleni do dru-
žin – rodin Kšandičků, Hrdonožků a Troubilů. V následujících dnech 
program probíhal v rychlém tempu = po postavení veškerých táboro-
vých staveb následovala každodenní výuka šermu, budování „osad“, 
kde si jednotlivé družiny mj. několikrát samy na ohni vařily,  azimutové 
závody – stopování Nazgúlů; několik nočních her, divadelní vystou-
pení u večerních ohňů, závody lodiček na místním potoce, zdobení 
skautských holí vypalováním, plnění zkoušek a odborností, dvoudenní 
výprava s nácvikem bivakování… A samozřejmě velkolepá závěrečná 
hra, při níž opět dobro zvítězilo nad zlem – po závěrečné bitvě ná-
sledovala velkolepá hostina na oslavu vítězství. Přestože nám počasí 
nepřálo, kluci i činovníci hodnotili letošní tábor jako jeden z nejlepších 
za poslední roky a všichni se již těší na příští léto, kdy etapovou hrou 
tematicky navážeme na tu letošní.
 
Jako každý rok tak i letos po chlapeckém táboře následoval DÍVČÍ TÁ-
BOR, který byl výjimečný v tom, že byl rozdělen na dvě části. První 
úsek tábora byl určen pro všechny věkové kategorie a doprovázela ho 
etapová hra „CESTA KOLEM SVĚTA“.  
Hned první den jsme byly rozděleny do čtyř družin a dostaly jsme za 
úkol pro nás vymyslet názvy a pokřiky. Ještě v ten podvečer nás navští-
vil Willy Fogg s prosbou, zda bychom s ním dokázaly procestovat celý 
svět za pouhých šest dní. Ačkoliv nám počasí dost nepřálo, díky nabi-

tému programu 
přichystanému 
naším vedením, 
jsme procesto-
valy různé kouty 
světa a poznaly 
tak i jiné kultury 
a zvyky. Součástí 
etapové hry byla 
i spousta her, 
soutěží, nebo 
také výletů, za 
které jsme do-

LETNÍ TÁBORY JEVÍČSKÝCH SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ 2017
stávaly body a posouvaly se tak dál v naší cestě. Dny ubíhaly jako voda  
a nastal čas, kdy malé světlušky odjely domů. Tím započala druhá část 
tábora pro starší účastnice. Během následujících dnů jsme plnily různé 
výzvy, například jsme byly odvezeny na pro nás dosud neznámé místo 
a měly jsme za úkol dostat se zpátky do tábora. Další den nás navštívili 
skautští bratři z Kolína, se kterými jsme hrály „selfie game“ v nedaleké 
Poličce. Celkově jsme se díky tomu více sblížily, a poznaly tak jedna 
druhou.  
Nakonec bych ráda poděkovala za všechny světlušky a skautky všem, 
kteří se podíleli na celotáborovém programu pro nás. Děkuji vedení, 

že i přes jejich menší počet, opro-
ti předchozím letům, to s námi 
vydrželi a prožili s námi jeden 
z nejlepších táborů, na kterém 
jsem kdy byla!

V měsíci srpnu proběhl Rádcov-
ský kurz sv. Jiří (pro vedoucí dru-
žin), kterého se od nás zúčastnili 
Filip Valík a Matěj Řehoř. A co jim 
kurz dal: sílu vést družinu; ukázal, 
co v nich je; inspiraci; prožití toho 
nejryzejšího přátelství – bratrství; 
prožití hustého příběhu; výborné 
jídlo pro pořádný chlapy; mož-
nost zkusit si věci, co jinde nemo-
hou; pochopení, co to znamená 
chovat se jako rytíř; možnost užít 
si pořádnou akci; schopnosti pře-
dat dál to, co načerpali...

Pro starší věkovou kategorii (mládež od 15 let) se uskutečnila 6ti denní 
expedice na Ukrajinu. Této akci bude věnován článek v jednom z ná-
sledujících vydání Jevíčského zpravodaje. 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se dětem 6x týdně dobro-
volně a bezplatně věnují na pravidelných skautských schůzkách během 
školního roku, na skautských výpravách a konečně na skautských tá-
borech během léta. Rovněž děkuji Městskému úřadu Jevíčko, Pardu-
bickému kraji a všem, kteří podporují skautskou výchovnou činnost, 
neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá nabídka aktivit, které připra-
vují naše děti na aktivní vstup do života.

S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit na 
síti Facebook: skupina „Skautské oddíly Jevíčko“.

                                 za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek a Dado Dia
            

Zakončení tenisové sezony s Generali 2017
Poslední zářijovou sobotu jsme již po šestnácté uspořádali setkání čle-
nů TC Jevíčko, aktivně hrajících i „falírujících“ i jejich rodinných přísluš-
níků při tzv. „Rozloučení s letní tenisovou sezonou“. 
Setkání bylo opět pod záštitou pojišťovny Generali, na kterém má zá-
sluhu člen našeho oddílu Ladislav Šponer.
 
Opět proběhl turnaj losovaných čtyřher, kterého se zúčastnilo re-
kordních 15 dvojic. Společně s ostatními nehrajícími členy a rodinný-
mi příslušníky se nás sešlo celkem na 50 příznivců tenisu. Bylo možné 
zhlédnout výborné zápasy. Některé byly pod tíhou zodpovědnosti  
a snad přejedení se hodně zajímavé.  Pořadí prvních osmi dvojic:  
1. Ruda Grepl – Jana Ryšová, 2. Karel Seknička – Mišan Mrvoljak,  
3. Michal Tihelka – Petra Leicmanová, 4. Honza Margetin – Jirka Čekal, 
5. Tomáš Müller – František Bušina, 6. Kamil Šponer – Lenka Čekalová, 
7. Aleš Leicman – Luboš Rejda, 8. Radek Vymětal – Pavel Liebl. Celý 
den nám docela přálo počasí. Grilovaly se kuřecí steačky, špekáčky  
a bylo k mání spoustu dobrot, které všichni přinesli, hrála dobrá muzi-
ka a nejedno pivo se také vypilo. Takže příští rok opět, a pokud možno 
i s pojišťovnou Generali, které za podporu děkujeme.

Radomil Sedlák, TC Jevíčko
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Přehled akcí Jevíčko LISTOPAD 2017

01. 11.  18:30 LIBOR ŠMOLDAS ORGAN TRIO,  
           Kavárna Bar 2. Svět
02. 11.  08:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,    
           Gymnázium Jevíčko 
02. 11.  19:00 MIROSLAV DONUTIL, hotel Morava
04. 11.  15:00 SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ POMNÍKU  
           1. SVĚTOVÉ VÁLKY, park u Zámečku
08. 11.  18:00 HAJAJI S OBLÍBENOU KNIHOU,    
           Kavárna Bar 2. Svět 
12. 11.  14:00 FESTIVAL MLÁDEŽNICKÝCH  
           DECHOVÝCH  ORCHESTRŮ,  
           hotel Morava
13. 11.  16:00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA,  
           zasedací místnost MěÚ
23. 11.  08:00 DEN PRO LYCEUM,  
           Gymnázium Jevíčko
23. 11.  18:00 SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT,  
           synagoga
26. 11.  16:00 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY,  
           kino Astra Jevíčko 
Zpracovalo TIC Jevíčko, e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812

 
  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 2. listopadu 2017 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00 hodin  

 3. 12.   15:00 DÁREČKOVÁ NEDĚLE, ZÁMEČEK
     17:00 PRŮVOD OD ZÁMEČKU  
           NA PALACKÉHO NÁM.
     17:30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,  
           PALACKÉHO NÁM.   
10. 12.   15:00 MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, HOTEL MORAVA
15. 12.   08:00 VÁNOČNÍ JARMARK, PALACKÉHO NÁM.
17. 12.   15:00 KONCERT ŽÁKŮ A UČITELŮ ZUŠ,  
           JEVÍČSKÝ KOSTEL
23. 12.  11:00 KOLEDOVÁNÍ DECHOVÝCH ORCHESTRŮ    
           „ZUŠ  JEVÍČKO“ A „MALOHANAČKA“  
           S PŘEDÁNÍM  BETLÉMSKÉHO SVĚTLA  
           SKAUTY Z JEVÍČKA,  PALACKÉHO NÁM.

20172017
Advent 

            v Jevíčku
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Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz pronajmu, 
prodám garáž i buňku. Tel.: 776 743 377.

JEVÍČKO 
Palackého náměstí 638

tel. 602 752 348

 PROSTĚJOV     ČASTOLOVICE     bLAnSKO

KUCHYNĚ A NÁBYTEK

Od září nová kolekce 
nábytku MOnARC

 
v zrekonstruovaných 

prostorách OD Jednota 
I. patro

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

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

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

Hledám domek v okolí Jevíčka či Velkých Opatovic 
se zahradou. Cena dle stavu a místa. 

Informace na tel.: 773 463 891.

Přivýdělek z domova.
www.primavydelek.cz

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 735 047 955. 

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

Tel.: 735 091 541.

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.
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1917 16. 4. v Jevíčku napršelo tolik, že silnice z Jevíčka na nádraží 
byla zaplavena po kolena vodou.

1927 Areál SK u nádraží byl dostavěn včetně koupaliště.
 Z hlavní silnice byla do Bezděčí u Trnávky postavena pří-

jezdová silnice Silniční správou z Jevíčka, která měla i těžký 
parní vál.

1937 V Jevíčku bylo v únoru 195 nezaměstnaných, pobírali pod-
pory a státní příděl potravin a uhlí.

1947 V Jevíčku byla lékárna pronajata PhMr. Karlu Baldermanovi,  
a tak to zůstalo do 31. 12. 1949, kdy ONV v Moravské Tře-
bové tuto lékárnu dal „pod národní správu“.

1957 V Jevíčku byla MěNV utvořena osmičlenná komise, aby 
provedla zápis retrospektivně do kroniky města, která  
v letech 1931 až 1953 včetně psána nebyla.

1977 Byl zavezen mlýnský náhon ze 14. století, který vodou  
z Malonínského potoka napájel potřebnou vodu na tři 
mlýny ve městě s koly na „vrchní vodu“. Tím zmizela i cesta 
kolem náhonu téměř od přehrady k městu.

1987 Akciový pivovar v Jevíčku po 91 letech zdárného provozu 
byl zrušen. Zbylé pivo a materiál byly převezeny do pivova-
ru ve Svitavách, včetně důležitého zařízení, nebo na „jiná“ 
místa. Různé zůstávající zařízení bylo znehodnoceno.

 Jevíčko mělo k 31. 12. 2 569 obyvatel, roku 1997 2 703  
a roku 2007 2 768 obyvatel (bez Zadního Arnoštova).

Uspořádal František Plech

Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopoč-
tech končících sedmičkou (dokončení)

Tisková zpráva                   Litomyšl, 9. října 2017

Neziskové projekty z Litomyšlska mají letos již 
popáté možnost bojovat o čtvrt milionu korun
Sportovní sdružení, kulturní spolky, ekologové a ochránci přírody 
či lidé v nouzi – ti všichni se letos již popáté mohou ucházet  
o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250 
tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Svitavy, kde sídlí jeden  
z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže, společnosti Saint-
Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Ústí nad Orlicí. Společnost chce 
dát letos šanci zejména novým projektům a z toho důvodu také 
změnila pravidla soutěže. Nově tak o příspěvek nemohou znovu 
usilovat projekty, které v předchozích dvou ročnících zvítězily. 
Doposud společnost podpořila už na 29 regionálních projektů ze 
sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je 
možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti,  
a to od začátku října 2017 do 15. ledna příštího roku.

Ze sociální oblasti se mohou o podporu hlásit jak jednotlivci, tak i spolky 
a občanská sdružení pečující o hendikepované, sociálně znevýhodněné 
osoby nebo opuštěné děti, a to například na nákup zdravotních pomů-
cek, zajištění léčby, či vybavení sociálních domů. Na sportovním poli se 
o grant mohou ucházet dětská i juniorská sdružení působící ve všech 
výkonnostních třídách, a to na nákup sportovního vybavení nebo účast 
ve sportovních soutěžích. V oblasti kultury je možné získat příspěvek 
např. na konkrétní kulturní akce nebo projekty pro děti a mládež či se-
niory. V rámci ekologie pak příspěvek může být poskytován třeba na 
ochranu zraněných zvířat, vybavení záchytných stanic, čištění řek nebo 
výsadbu zeleně.

V posledním ročníku putovala finanční podpora na Litomyšlsku například 
na rekonstrukci vyhořelého rodinného domu nebo na léčebný pobyt 
pro devítiletou Jolanku, která trpí závažným svalovým onemocněním. Již 
podruhé v řadě grant přispěl Radce Horákové z Dolního Újezdu, která 
díky němu mohla pro svého vnuka Marečka zajistit asistenta pedagoga, 
bez nějž by vzhledem k jeho postižení nebyla výuka vůbec možná. 
Podporu opakovaně získala i Hiporehabilitace Baneta, která pomáhá 
dětem s mozkovou obrnou, autismem či Downovým syndromem 
prostřednictvím rehabilitace jízdou na koni. „Nejvíce žadatelů každoročně 
zaznamenáváme  ze  sociální  oblasti,  kde  se  nám  některé  projekty 
pravidelně opakují, naopak nejméně se přihlašují projekty zaměřené na 
ekologii.  I proto jsme se nyní rozhodli změnit pravidla přihlašování tak, 
aby pokaždé zvítězily zcela nové a zajímavé projekty. Doufáme tedy, že 
letošní ročník bude co do zaměření žádostí velmi pestrý,“ říká Miloš Pavliš, 
generální ředitel společnosti.

Vítězové Adfors Grantu 2018 budou vybráni grantovou komisí na zá-
kladě předchozího hlasování zaměstnanců společnosti. Kromě občanů 
a neziskových organizací z okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí se o grant 
každoročně mohou ucházet také žadatelé z Moravského Krumlova  
a ze Znojemska, kde má společnost druhý výrobní závod. Pro přihlášení 
do projektu stačí vyplnit a podepsat žádost a čestné prohlášení, které 
naleznete na webových stránkách společnosti, kde také najdete veškeré 
další informace o projektu.
O společnosti ADFORS
Saint-Gobain ADFORS CZ (dříve Saint-Gobain Vertex) je předním 
výrobcem a zpracovatelem sklovláknitých pramenů v Evropě. Ve svých 
výrobních závodech v Litomyšli a Hodonicích u Znojma sdružuje primární 
výrobu skleněného vlákna i jeho následné zpracování. ADFORS CZ nabízí 
široké portfolio výrobků pro stavebnictví i průmyslové aplikace, jako 
jsou sklovláknité mřížky (perlinky) ADFORS Vertex®, pásky FibaTape® 
určené na spoje sádrokartonových desek, sklovláknité tapety Novelio® 
a výztuže do asfaltových vrstev GLASGRID®. ADFORS CZ zaměstnává 
více než 1900 pracovníků. Roční obrat v roce 2016 dosáhl 6,8 miliard Kč. 
Více informací naleznete na www.adfors.cz.

Kontaktní osoby:
Martina Vlčková Říhová

SAINT – GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o. 
Tel.: +420 724 600 941

E-mail: martina.vlckovarihova@saint-gobain.com

Tereza Pavézková 
EPIC PR 

Tel.: +420 774 085 080 
E-mail: tereza.pavezkova@epicpr.cz

Drobné pamětihodnosti v Jevíčku  
a na předměstí v celém jeho katastru

Uspořádal jsem je postupně od nejstarších. Je vhodné se u nich poza-
stavit. Každá nám připomíná letopočtem vznik a kratičkou informaci. 
Překvapí nás kříže, plastiky a různé pomníčky.

1. 1709 Sv. Anna – křižovatka Okružní ul. I., IV. a Svitavské ul. Zbudo-
vali ji Žalkovští, rod v  Jevíčku žil 136 let.

2. 1710 Sv. Josef – křižovatka Okružní ul. II., IV. a Olomoucké ulice  
u domu č. p. 221. Rovněž památka na Žalkovské.

3. 1771 Morový sloup s plastikou Panny Marie Bolestné – na Pa-
lackého náměstí před domem č. p. 20, věnoval Johann Frey, 
měšťan a pernikář jevický. Sloup je v kovové ohrádce. 

4. 1715 Sv. Mikuláš Tolentinský – na Komenského náměstí. Na místě 
dřevěné zvonice, vyhořelé 1711. Zbudoval Augustin Schmid, 
převor augustiniánského kláštera v Jevíčku.

5. 1725 Morová kaplička za hřbitovem, zva-
ná „Zezulova“.

6. 1730 Sv. Jan Nepomucký se čtyřmi andíl-
ky v kovové ohrádce – na Palackého 
náměstí.

7. 1773 Reliéf Sv. Trojice – ve zdivu domu  
č. p. 34 na Palackého náměstí.

8. 1752 Sv. Norbert – Třebovská ul. u křižo-
vatky s Okružní ul. I. a II. Daroval Nor-
bert Kavan, kovář z Jevíčka.

9. 1780 Železný Jenišův kříž – Svitavská ul. č. p. 468, nachází se  
u mostu zrušeného mlynářského náhonu (1977) u silnice do 
Smolné.

10. 1792 Na sloupu plastika Sv. Trojice s W C B – na konci Třebovské 
ulice v parčíku, kde dříve stávala kaple sv. Floriána.

11. 1817 Celokamenný Dworschakův kříž – na pravé straně cesty od 
HOS do Vísky, téměř na konci katastru. Existoval již v letech 
1764 - 1768.

František Plech

Pokračování v některém z dalších čísel Jevíčského zpravodaje.
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Společenská rubrika
říjen 2017

Naši jubilanti:

Svojanovský František

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice
Ohlédnutí za 19. ročníkem „Biskupického kaléšku“ 2017

I přes počáteční nepřízeň počasí jsme se v Biskupicích opět po roce sešli při koštu slivovice, 
abychom se dozvěděli, kdo se stane vítězem 19. ročníku festivalu slivovice  „Biskupické kaléšek“ 
2017.  A protože se počasí nakonec umoudřilo, tak se mohli návštěvníci pobavit při bohatém 
programu a zhlédnout vystoupení koňské show Sandry Doležalové, koně ve volnosti Dáši Roz-
sívalové, přehlídku plemen koní spojenou s místní výstavou koní, hudební  vystoupení kapely 
Malohanačka, Veselá trojka, Epicentrum, Stracené ráj a zpěvačky Tanji se skupinou CITRON. 
Pořadatelé ani tentokrát nezapomněli na děti, které se mohly projet v elektrických autíčkách, 
zaskotačit si ve skákacím hradu, vyzkoušet si jízdu v simulátoru formule 1, malovat si na ob-
ličej nebo si nechat vyrobit něco z nafukovacích balonků.  V rámci kaléšku se také uskutečnil  
16. ročník závodu historických velocipedistů.

A protože v obci nespíme a pokračujeme opravami v technickém zázemí 
obce, tak se návštěvníci mohli pokochat nově opravenou střechou a severní 
fasádou další z budov nacházející se v areálu, která byla v letošním roce reali-
zována v celkové částce 3,7 mil. Kč, kdy od Pardubického kraje obec obdržela 
1,7 mil. Kč. 
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 38 vzorků, které byly degustovány 
a následně vyhodnoceny porotou, která pracovala ve složení - Pavel Továrek, 
Ing. Vladimír Langer, Miloš Vašíček, Zdeněk Hader, Antonín Káňa, Jiří Šnobl, 
Jan Ošlejšek:

1. místo:   Luboš Staněk, Velké Opatovice, švestka 54%, rok 2016, palírna Cetkovice
2. místo:   Libuše Doležalová, Brno, švestka 54%, rok 2016, palírna Biskupice
3. místo:   Zdenka Šebková, Biskupice 125, švestka 54 %, rok 2015, palírna Biskupice
4. – 5. místo  Miroslav Frumolt, Biskupice, švestka 54%, palírna Biskupice
          Jiří Šlézar, Dětřichov u Moravské Třebové, švestka, rok 2017, palírna Cetkovice

Cenu publika  získal  vzorek  pana Jana Přichystala, Březinky, dorance  58 %, vypálený v roce 
2016 v palírně Biskupice.
Děkujeme za spolupráci pálenici Biskupice Still s.r.o., firmě HAPE, panu Valouchovi, dále děku-
jeme všem pořadatelům, organizátorům a sponzorům, bez jejichž pomoci by kaléšek nemohl 
být uskutečněn. 
Tak za rok 6. října 2018 se těšíme opět naviděnou při jubilejním 20. ročníku kaléšku.

Organizační tým Kaléšku
Fotogalerii k akci je možno zhlédnout na www.biskupice.cz.

OZNÁMENÍ
ČESKÁ POŠTA s.p. oznamuje, že od  

1. 11. 2017 dojde k posunu otvíracích 
hodin na poště Biskupice.

pondělí      8:00 – 10:00
úterý  14:00 – 16:00
středa    8:00 – 10:00
čtvrtek 14:00 – 16:00
pátek    8:00 – 10:00
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POZVÁNKA
Knihovna Biskupice Vás srdečně zve na akci, která je součástí projektu 
Nezapomeňte (se) vrátit. Co jsme si pro Vás připravili tentokrát? „Pod-
zimní tvoření spojené se čtením“. Pokud máte chuť si něco pěkné-
ho, jednoduchého a rychlého vytvořit a při tom poslouchat hezké čte-
ní, tak přijďte v pátek 10. listopadu 2017 od 15.00 hod. do knihovny  
v Biskupicích.
Vstupné je 15,- Kč, potřebný materiál zajištěn. Těšíme se na Vás.

 Helena Neuerová, ČČK

Sv. Mikuláš - oznámení
POZOR, POZOR!!! Blíží se nám prosinec a s ním i návštěva  
sv. Mikuláše s andělem a čerty.
Sv. Mikuláš  přijede i se svým doprovodem do Biskupic 5. prosince 
ve večerních hodinách. A proto rodičové, chcete-li, aby navštívil  
i Vaše děti, tak nahlaste jména dětí v místní prodejně paní Honzír-
kové, která seznam panu Mikulášovi velmi ráda předá.

 Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci listopadu 

 Libuše Koutná
 Miloslav Popelka
 Přemysl Macháček
 František Seidl
 Jana Kulatá
 Bohumil Appel

Gratulujeme 
a přejeme
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Další putování  
s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na další 
zajímavé setkání se známým cesto-
vatelem rádia IMPULS, který k nám 
tentokrát přijede s pořadem 

TO JE HAVAJ! 
Akce se uskuteční v pátek 3. listo-
padu v kulturním domě v Chorni-
cích. Zahájení bude v 18,00 hodin 
a vstupné činí 160,- Kč. Vstupen-
ky je možno zakoupit v předpro-
deji v kanceláři obecního úřadu,  
tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, 
budou vstupenky i na místě. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Radost září z našich tváří, když se hýbem, vše se daří …
Čtrnáctý říjen byl nejen ve znamení nádherného, téměř letního počasí, ale také se tento den 
uskutečnil již pátý ročník Dne pohybu a Drakiády. 
Po „módní“ přehlídce draků, kterých se sešlo celkem sedmnáct, jsme si společně užili hudební 
„krutitělo“. Děti rychle odhalily, že se pod tímto pojmem skrývá rozcvička, a tak na fotbalovém 
hřišti v Chornicích ve společném rytmu křepčilo několik desítek malých i velkých. 
Poté jsme se pustili do společného pouštění draků. Slunečné počasí nás pěkně zahřálo, ale ně-
kteří se zahřáli i při běhání s drakem, protože stejně jako loni nám příliš nefoukalo. Následovalo 
soutěžení dětí proti dospělým, streetball, tenis s overballem, překážková dráha, házení na cíl či 
různé hry s padákem.   
Program zpestřila westernová show v podání Roberta Kudláčka, který nám ukázal, kterak se 
zachází s lasem a bičem. 
Den pohybu pokračoval v kulturním domě, kde si příchozí mohli zahrát florbal a ping pong. 
Závěrečné cvičení zumby a posilovací cvičení zakončilo další úspěšný ročník této akce.
Protože vidíme, že těch, kteří si chtějí užít trochu zábavy a také si zasportovat, je každý rok více, 
už teď se společně můžeme těšit na další ročník a doufat, že třeba příští rok trochu zafouká.
       Za TJ Sokol Chornice, z.s. Mgr. Blanka Mauerová

MOŽNOST POSKYTNUTÍ DARU NA OPRAVU VĚŽE 
CHORNICKÉHO KOSTELA TRVÁ. FINANČNÍ DAR  

MŮŽETE ODEVZDAT V KANCELÁŘI OÚ.
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Superpohár hejtmana Pardubického kraje
V sobotu 14. října se na hřišti v Jaroměřicích u haly uskutečnil Superpohár hejtmana Pardubic-
kého kraje. Zde se utkaly nejlepší týmy jednotlivých okresů v požárním útoku a to v kategoriích 

mladší a starší žáci, dorostenci a dorostenky, muži a ženy. 
Na závěr soutěže se představily na místě složené „hvězdné 
týmy“ – a to tým hejtmana, který soutěžil jako strojník, tým 
KSH Pardubického kraje, tým vedoucích a tým SHČMS.
Současně s touto akcí probíhal dětský den, kde děti bez roz-
dílu věku plnily různé disciplíny, na jejichž konci je čekala 
sladká odměna. Jedna z disciplín byla i přizpůsobená soutěž 
TFA (nejsilnější hasič přežije), kde si děti vyzkoušely tyto dis-
ciplíny. Počasí nám přálo, děti přišly, a tak myslím, že se akce 
vydařila. Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům 
a především děvčatům z SDH Chornice za významnou po-
moc.      Jan Soural

VZPoura úrazům
V rámci školního preventivního programu 
Dětství bez úrazu jsme využili nabídky Vše-
obecné zdravotní pojišťovny k realizaci pro-
jektu VZPoura úrazům, který je organizován 
ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky. 
Ti se prostřednictvím osobních setkání na 
základních školách snaží dětem problemati-
ku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost 
určitých životních situací a naučit je, jak lze 
vhodnými preventivními opatřeními tato rizi-
ka omezit na minimum.
Naši školu navštívili ambasadoři Pavel Brož  
a Jan Rajznover, kteří pohovořili o svém úrazu 
a o životě s následným postižením, a snažili se 
motivovat žáky k zodpovědné péči o vlastní 
zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Setkání dou-
fám přispěje k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež 
v důsledku úrazu žijí s celoživotním postiže-
ním.

Mgr. Alena Továrková

VÝLET NA HRAD CIMBURK
Začátkem školního roku jsme se proměnili v princezny 
a rytíře a zajeli si na hrad Cimburk do Městečka Trnáv-
ky, kde nás čekala různá překvapení. Vydali jsme se po 
označené trase hledat poklad, ale nebylo to tak jedno-
duché. Rytíři museli bojovat s ohromným drakem, kte-
rý nám bránil vejít do brány hradu, po zdařeném činu 
jsme mohli pokračovat v hledání pokladu. Kochali jsme 
se krásou přírody a najednou jsme zahlédli blikající 
světýlka, která nám naznačila, že jsme v cíli a princezny 
s rytíři se dali do hledání ukrytého pokladu. Samozřej-
mě jsme šikovní a poklad se našel, ale to jsme ještě 
nevěděli, co nás čeká na cestě zpátky. Jakmile jsme 
sešli na palouček a otočili se k hradu, mávala na nás 
bílá paní a to bylo největší překvapení. Poděkovali jsme 
jí za sladkosti a rozloučili se. Výlet se nám velice líbil  
a těšíme se na další akci.

 Kolínská Kateřina

Výlet za poznáním
V úterý 26. 9. se žáci vyšších ročníků vydali na okružní jízdu po zajíma-
vostech blízkého okolí.
Nejdříve se seznámili s historií a výrobou světoznámých olomouckých 
tvarůžků v nedalekých Lošticích. Jejich výroba je natolik spojena s mlé-
kem a vesnickým domovem, že není možné nikdy určit chvíli, kdy se 
poprvé objevily na jídelníčku. Nejstarší zprávy sahají až do středověku, 
kdy se vyráběly v okolních obcích jako „selské tvarůžky“.
V poledne se žáci přemístili do lovecko-lesnického muzea v Úsově, 
které je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Ev-
ropě.  Představuje unikátní sbírku trofejí a preparovaných zvířat nejen 

z Čech, ale i z Polska, 
Itálie, Indie a Afriky.
Na závěr navštívili 
jeskynní prostor na-
cházející se v Chrá-
něné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví. 
Mladečská jeskyně pa-
tří mezi první lokali-
ty, kde byly objeveny 
kostry pravěkých lidí, 
zvířat a pozůstatky 
tehdejší fauny.
Cílem exkurze bylo 
žáky seznámit se za-
jímavostmi blízkého 
regionu a rozšířit ob-
zor jejich vědomosti  
a poznání.
        

Ing. Ivo Vymětal
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Podzimní akce ZŠ Jaroměřice
V září až říjnu proběhly na naší škole zajímavé akce. Jednou z nich byla beseda o on-line zá-
vislostech s panem Ludvíkem Hanákem, která se konala 25. září 2017. Měla za cíl poučit nás  
o bezpečnosti na internetu a závislostech všeobecně. Pan Hanák prožil nepříjemnou zkušenost 
se sázením peněz na internetu, prohrál přes tři milióny korun. Jeho závislost odstartoval stres  
v zaměstnání, kde byl pan Hanák vedoucím pracovníkem a jeho podřízený jej vydíral a nakonec 
vyhrožoval jemu i celé rodině zabitím. Sázení mu přinášelo pocit štěstí a každá výhra jej podně-
covala ke stále častějšímu a vyššímu hazardu.
Další zajímavá akce se konala 3. října 2017, kdy na naši školu zavítala skupina MARBO, která sem 
jezdí  každoročně a vždy si připraví bezvadný program. Tentokrát nám manželé Vrtalovi poví-

dali o historii big-beatu a zazpívali nejrůznější hity tohoto 
hudebního žánru. Největší úspěch sklidila píseň Dynamit 
od skupiny Elán. 
Zatím nejzáživnější akce proběhla 4. října 2017 s panem 
ing. Kopuletým v Centru života a podnikání. Ten nám 
povídal o životě za 2. světové války. Vyprávěl zejména  
o svém otci Františku Kopuletém, který byl za 2. světové 
války popraven. Svůj příspěvek na této besedě sdělil i pan 
Přidal, který nám prozradil informace o školách za 2. svě-
tové války a o gestapu.
       Vojtěch Koukal a Tomáš Geršl, 8. třída

„Kdo byl major generálního štábu Čs. armády František 
Kopuletý“, beseda s ing. Milanem Kopuletým a žáky  

8. – 9. třídy ZŠ, 4. 10. 2017
Již v květnu měla proběhnout beseda s panem ing. Milanem Kopuletým. Bohužel, rodinné zdra-
votní problémy zamezily návštěvě Jaroměřic.
Ve výstavní síni tady zavzpomínala na dny konce II. světové války paní Darinka Popeláková. Žáci 
8. a 9. třídy tiše naslouchali autentickým vzpomínkám letité paní, podložené fotografiemi  jejího 
otce pana Eduarda Popeláka.
Slíbené setkání s panem ing. Kopuletým se uskutečnilo až v novém školním roce ve středu  
4. října 2017 opět pro nejstarší žáky základní školy.
Přednášející přistoupil ke svému úkolu velmi zodpovědně. Dětem přehledně vysvětlil důvody, 
příčiny i průběh II. světové války i jak se válečné události dotýkaly jeho rodiny a Jaroměřic. 
V krátkém životopisu objasnil, jak se jeho otec František dostal z Brna do Jaroměřic, průběh 
vojenských studií a následných povýšení a zaměstnání v armádě. V posledních letech života 
pracoval s významnými informacemi, a to bylo zřejmě důvodem k zatčení majora generálního 
štábu Františka Kopuletého. Gestapo ho drželo od 8. října 1941 v Kounicových kolejích v Brně, 
kde byl nakonec 21. 6. 1942 popraven.
Tyto smutné události připomněl jeho syn Milan, dnes již 89ti letý pan ing. Milan Kopuletý.

S úctou a obdivem děti pozorně sledovaly celý výklad 
i fotodokumentaci. Na závěr předal přednášející slovo 
svému vrstevníkovi panu Františku Přidalovi. Ten připo-
mněl žákům historii školy, podmínky školní docházky  
v průběhu války, výstavbu nové školy z vyhořelého Jed-
ličkova hostince. Nakonec žákům popřál hodně studij-
ních úspěchů. Za jeho projev děkujeme.
Děkujeme panu ing. Kopuletému za perfektní přípravu, 
i zúročenou snahu zaujmout. Doufejme, že díky vzorné 
pozornosti si děti uchovají vzpomínku na toto setkání.                                     

  OK

Obec Jaroměřice

vyhrožoval jemu i celé rodině zabitím. Sázení mu přinášelo pocit štěstí a každá výhra jej podně
covala ke stále častějšímu a vyššímu hazardu.
Další zajímavá akce se konala 3. října 2017, kdy na naši školu zavítala skupina MARBO, která sem 
jezdí  každoročně a vždy si připraví bezvadný program. Tentokrát nám manželé Vrtalovi poví

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu své významné narozeniny  
oslaví pan a paní:

GLOCOVÁ MARIE
KNOLLOVÁ ŠTĚPÁNKA
PŘIDAL FRANTIŠEK
SEKANINOVÁ BOŽENA
Všem listopadovým jubilantům přejeme 
hodně zdraví a pohody v kruhu svých 
blízkých.

V posledním období řadu jaroměřických 
občanů opustili:
TOMÁŠ TYLŠAR
JIŘINA KNOLLOVÁ
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Děkujeme 
všem dárcům podzimní Humanitární 

sbírky pro Diakonii Broumov 
a  Burzy knih.

Věříme, že Vaše „přebytky“ pomohou 
potřebným v tíživé životní situaci.

SPOZ a  Centrum života a podnikání 
Jaroměřice  

Úspěšná reprezantace 
jaroměřické občanky 
Mgr. Aleny Kriklové

Mezinárodní maratón míru (MMM) v Košicích 
je nejstarší maratón v Evropě a třetí nejstarší 
na světě. Poprvé se běžel v roce 1924. MMM 
startuje každoročně první říjnovou neděli. 
Zúčastnila se jej jaroměřická vytrvalostní běž-
kyně  Mgr. Alena Kriklová. S výsledným časem 
3:07:36 h doběhla jako 11. žena absolutně  
(z toho 8 afrických závodnic a 2 Slovenky), tj. 
jako 3. Evropanka a 1. česká závodnice v cíli. 
Celkově maraton dokončilo 212 žen. V abso-
lutním pořadí (muži i ženy) jí náleží 112. místo 
z 1412 závodníků, kteří protnuli cílovou pásku 
maratónské trati, tj. metu 42,195 km. 
Tuto závodnici známe v Jaroměřicích už z mi-
nulých let jako skvělou lektorku orientálního 
tance, elegantní manekýnku na jaroměřic-
kých módních přehlídkách a v poslední době 
ji denně vídáme na místních silnicích při bě-

žeckém tréninku.
B l a h o p ř e j e m e 
paní Alence k vy-
nikajícímu výkonu 
a přejeme na tra-
tích i v osobním 
životě mnoho 
dalších úspěchů!
                                                                                                                                             

CŽP

Osvěžení paměti s paní Pavlou Konečnou
V pátek 6. října 2017 znovu přijala pozvání do jaroměřické výstavní síně CŽP knihovnice z Měst-
ské knihovny Jevíčko, výborná trenérka paměti II. stupně paní Pavla Konečná.
V úvodní části seznámila přítomné o funkci mozku, o pravé a levé hemisféře, snažila se zdů-

vodnit jak (ne)pracuje naše paměť… Názornými cvičeními 
navedla společnost, jak si snadněji zapamatovat rodná, 
mobilní i bankovní čísla. Slovní hříčky i obrazové rébusy 
donutily k soustředěnosti a přemýšlení.
V příjemném podvečeru jsme si dokázali, že bychom ne-
měli nechat náš mozek lenivět, ale měl by být pravidelně 
procvičován. Paní Konečná nabízí od nového roku k ná-
vštěvě pondělní dopolední kurzy paměti v jevíčské knihov-
ně.
                                                                                                                                                 OK
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Hudebně – vzdělávací pořad „Profil Pavla Bobka“ 
a výstava obrazů Jarmily Lhotské „Malované na skle“

Po inspiraci pořadu v jevíčském zámečku o Zuzaně Navarové jsme pozvali do Jaroměřic na 
pátek 13. 10. 2017 textaře, aranžéra a aktivního muzikanta Richarda Lanka.
Absolvent VUT se ve svém volném čase zabývá hud-
bou v mnoha podobách. Jednou z nich je sestavování 
pořadů o méně či více známých hudebnících.  Z bohaté 
nabídky jsme vybrali právě profil Pavla Bobka, který by 
se v říjnu dožil 80ti let. 
S panem Lankem přijel i manažer posledních 10ti let 
zpěvákovy kariéry pan David Němeček.
Poodhalil zajímavosti z profesního i soukromého živo-
ta umělce.
Vyprávění bylo proloženo rockovými i country písně-
mi, duety i sólovými skladbami z posledních let Bobkovy pěvecké dráhy. Promítané fotografie 
naprosto doladily koncertní atmosféru.

Tímto pořadem byla zahájena výstava obrazů Jarmily Lhotské „Malované 
na skle“. Představitelka naivního umění ze Svitav má kořeny v Biskupicích. 
Na Flintóře trávila velkou část prázdnin u své babičky, v Biskupicích pak  
u tety p. uč. Faltýnkové. Většina pestrobarevných kreseb na skle vyjadřuje 
vzpomínky na dětství v našem kraji.  Skromné povaze malířky vyhovovala 
spojitost uvedení výstavy s hudebním pořadem o zpěvákovi, kterého měla 
velice ráda. Výstava je zpřístupněna do 1. prosince 2017.
                                                                                                                   OK

Literární osobnosti v Jaro-
měřicích v Týdnu knihoven
Každoročně počáteční říjnový týden je pro 
knihovny a jejich uživatele významnější, nežli 
ty ostatní.
Knihovna by měla nabídnout program, oslo-
vující téměř všechny generace v obci.
V pondělí 9. 10. 2017 byl představen žákům 
3. – 7. třídy ZŠ v posledních letech oceňovaný 
Pavel Čech, český malíř, autor komiksů, ilu-
strátor a tvůrce autorských knih  (Zahrada, 
Dobrodružství Pepíka Středy, Dědečkové, 
Dobrodružství pavouka Čendy, O čertovi, 
Dobrodružství Rychlé Veverky…).
V pátek 13. 10. 2017 přijel za předškoláky  
a žáky 1. a 2. třídy Marek Šolmes Srazil, který 
zábavnou formou představil své pohádkové 
knihy. Děti s ním četly, zpívaly, kreslily, cvičily. 
Za své vystoupení sklidil bouřlivý potlesk.
                                                                                                                                        

OK

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc listopad 2017                              

3. 11., pátek, 14.30 – 15.30 h, klubovna 
Centra života a podnikání (CŽP)  Dětská jóga 
pro děti od 6ti let  zahajovací hodina s MgA. 
Zdeňkou Selingerovou, cena za tři měsíce 
360,- Kč (listopad- leden), s sebou pohodlné 
oblečení, minimální počet 8 dětí  
3. 11., pátek, 17.00 h, výstavní síň CŽP 
(VS) „Čechy, domov můj“, uvedení nové 
knihy Kamily Skopové, jejího kalendáře 
na rok 2018 a nového sborníku koled. Vše 
se zajímavým povídáním a písničkami se 
známou folkloristkou a výtvarnicí K. Skopovou 
a jejími přáteli. Možnost zakoupení výtisků  
s autogramiádou.
4. 11., sobota, 14.00 h, VS Pleteme ozdoby 
ze slámy, výtvarná dílna s paní Mirkou 
Zatloukalovou z Brodku u Konice cena 300,- 
Kč, materiál v ceně kurzu, sebou nůžky, účast 
nutně potvrďte v knihovně 778 086 380 
10. 11., pátek, 18.00 h, VS Nepál očima 
Magdy Vičíkové, zajímavosti z putování po 
asijské zemi přednese vnučka jaroměřických 
manželů Krejčích
9. 11. čtvrtek a 11. 11. sobota, odjezd 
autobusu: Biskupice 5.50 h, Jaroměřice 
6.00 h, Jevíčko 6.10 h, Velké Opatovice 
6.15 h, předpokládaný návrat cca 22.00 h, 
cena zájezdu 500,- Kč Zájezd do Vídně - 
nejznámější čokoládovny Hauswirth a – 
buď do obchodního centra Primark nebo 
na prohlídku historického centra Vídně 
s průvodcem Janem Valíčkem, potvrzení 
zájmu a záloha do 1. 11. 2017 oba zájezdy 
obsazeny, přijímají se místa náhradníků

12. 11., neděle, 9.00 – 17.30 h, VS, Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou 
17. 11., pátek, 14.00 h, obřadní síň zámku, 
knihovna, VS PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, 
slavnostní odpoledne pro žáky 2. třídy ZŠ  
a jejich rodiče 
18. 11. sobota, 9.00 h, VS Volná dílna 
patchworku pro začátečníky i pokročilé
19. 11., neděle, 14.00 h, Pohostinství  
U Trojanů BESEDA S DŮCHODCI, setkání 
se zastupiteli obce, se skupinou Studio 2 a s 
občerstvením
25. 11., sobota, 9.00 – 12.00 h, prostory Centra 
života a podnikání (CŽP) ADVENTNÍ TRHY, 
nabídka a prodej rozmanitých řemeslných 
výrobků pro radost a užitek
29. 11., středa, 13.30 h, VS Den Dětské Knihy, 
registrace nových dětských čtenářů zdarma  
i 1. 12. 2017 Vyhodnocení celoroční soutěže 
„Lovci perel“, výstavka knih s vánoční 
tématikou
Mikulášská družina nabízí možnost 
objednání návštěvy 5. 12. za malými 
ratolestmi do domácností. Případný zájem 
nahlaste v knihovně do 4. 12. 2016

PŘIPRAVUJEME:                
1. 12., pátek, 16.00 h, ZŠ Jaroměřice                                                                                               
Žákovské vystoupení dětí I. stupně, Školní 
jarmark – nabídka výrobků, které vytvořily 
žáci ZŠ, vstupné dobrovolné
3. 12., neděle, 9.00 – 17.30 h, VS, Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou 

4. 12., pondělí, 14.30 – 16.30 h, VS – knihovna                                                                      
Čertovské půjčování s Mikulášskou 
nadílkou 
8. 12. pátek, 18.00 h, VS Zahájení výstavy 
Betlémů s programem žáků ZŠ
12. 12., úterý, odjezd autobusu: Biskupice 
15.40 h, Jevíčko 15.50 h, Velké Opatovice 
16.00 h, Jaroměřice 16.10 h, dřívější odjezd  
z důvodu možnosti procházky adventními trhy  
v Olomouci  Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci na představení „CYRANO 
Z BERGERACU“  začátek 19.00 h, cena 
vstupenky 230,- Kč+ jízdné 85,- Kč= celkem 
315,- Kč,  zájem potvrďte do 3. listopadu 
2017

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou Dis. 
Kamilou Zapletalovou, v klubovně CŽP 
pondělky, objednání přímo u fyzioterapeutky, 
tel.:  774 226 595
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin 
Cvičení SM systém  v 18.00 h a BODYFORM v 
19.10 h s Mgr. Lenkou Kořenářovou
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni CŽP, 
Út, Tchai-chi St, Čt vždy od 16.30 hodin 

Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                 
                                                                                           

Zámecké nádvoří má novou příjezdovou cestu
V současné době je dokončena rekonstrukce přístupové 
komunikace k jaroměřickému zámku. Na projektu se s fi-
nanční spoluúčastí podílel i Pardubický kraj, který poskytl 
dotaci ve výši 200 000 Kč  z programu „Podpora budování 
infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji“.
Revitalizace zámeckého parku v Jaroměřicích pokračuje 
dalšími úpravami dle projektu Ing. arch. Heleny Hrudové.

                                OÚ
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Nabídněte prosím ke koupi byt 1 + 1  
nebo 2 + 1 ve Velkých Opatovicích. Děkuji. 

Tel.: 774 765 437.

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

Zajistíme teplou i studenou kuchyni 
plus veškerý servis. 

připravíme poHoštění 
na vaše rodinné i firemní oslavy

Prodám zahradu se zahradním domkem 
v lokalitě Velká Roudka o výměře 2.500 m2. 

Cena dohodou. Pozemek lze využít jako 
stavební parcelu. Kontakt: 728 856 391.


