
Vánoční přání
Vážení spoluobčané,
začínající prosinec nám opět připomíná, že se neúprosně blíží konec roku. Dovolte nám krát-
ké ohlédnutí a zároveň malou revizi novoročních předsevzetí z pohledu města. Největší investič-
ní akce, obsažené v návrhu rozpočtu na letošní rok, se 
podařilo realizovat. Sociální zázemí Panského dvora již 
slouží návštěvníkům a technickým pracovníkům města, 
velkokapacitní cisterna TATRA je již v plné permanenci 
našich hasičů a dokončeno bylo též zateplení bytové-
ho domu Křivánkova 98. Také opravy památek a staveb 
v Městské památkové zóně Jevíčko pro rok 2017 jsou již 
skončeny. Práce na Růžové ulici se ale se vší pravděpo-
dobností přehoupnou do nového roku, stejně jako pro-
tipovodňová ochrana města v souvislosti s rozšířením 
areálu společnosti REHAU, což je dáno postupem po-
volovacího procesu. Kromě toho byly realizovány další 
menší akce a probíhala projektová příprava rekonstruk-
ce kina a nové průmyslové zóny. To samozřejmě není 
úplný výčet činnosti města v právě končícím roce, je-
jich obsáhlejší seznam přineseme v některém z příštích 
čísel zpravodaje. Přehled realizovaných projektů města 
jsme také začali umísťovat na web města do sekce „Pro-
jekty města“, kde si jejich realizaci můžete v klidu pro-
hlédnout.

Milí spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám společně poděkovali za 
spolupráci a důvěru v průběhu celého roku 2017. 
Poděkování za spolupráci patří také zastupitelům  
a členům komisí a výborů města, stejně jako kolegyním a kolegům z městského úřadu včet-
ně pracovnic informačního centra a pracovníků technické údržby. Přejeme Vám všem klid-
né a radostné prožití Vánoc v kruhu rodiny a Vašich nejbližších a načerpání nových sil ve 
svátečním období adventu a Vánoc.
Šťastné a veselé…

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

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj
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Fotoaktuality

Jevíčští skauti na návštěvě v Korytňanech

1. listopadu proběhl koncert Organ tria  
Libora Šmoldase

www.jevicko.czwww.jevicko.cz

12. listopadu se uskutečnil XIV. ročník Festi-
valu mládežnických dechových orchestrů

KLIDNÉ A RADOSTNÉ 
PROŽITÍ VÁNOC
VÁM ZE SRDCE PŘEJÍ

Dušan Pávek, dipl. um., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Fakticky i nefakticky
Noc přerostla den a první zapálená svíčka 
na adventním věnci nám velí již opět 
bilancovat. Jakýže to rok máme vlastně 
za sebou, co a kolik se nám toho podařilo 
a co jsme naopak promarnili či zvrzali. 
Žijeme však v časech velmi překotných, 
v době, již někteří nazývají dobou 
postfaktickou. Adjektivum postfaktisch se 
stalo v sousedním Německu slovem roku 
dokonce již vloni. Označuje skutečnost, kdy 
objektivní fakta ztrácejí svůj vliv a namnoze 
nad nimi převažují emoce. Zejména to platí 
ve veřejném prostoru, o čemž jsme se mohli 
přesvědčit při nedávných parlamentních 
volbách. A co asi přinesou následně volby 
prezidentské, je též nabíledni. 
Lidé dnes jasně vědí, co a koho již nechtějí, 
aniž by měli ovšem úplně jasno v tom, 
co doopravdy chtějí. Vyjma tedy toho, aby 
se měli sami dobře. Proto jsou pak často 
ochotni akceptovat i patrné lži, jež jsou 
namířeny proti všemu, co je pohladilo 
proti srsti. 
Jak dalece však tyto hluboké změny, kterak 
je klasifikovala wiesbadenská Společnost 
pro německý jazyk při legitimizaci termínu 
postfaktický, hýbají s veřejným životem 
na malém českém městě budiž prozatím 
neznámo. Jisté je pouze to, že nemalé 
spektrum jeho obyvatel obecní život 
absolutně nezajímá a tudíž se do něj často 
vůbec nezapojují. Venkoncem starostí 
máme všichni dost a dost už ve svých 
zaměstnáních, pročež jsou zabouchnuté 
domovní dveře před celým světem 
v nejednom případě nadevše pochopitelné 
a ospravedlnitelné. 
Výrazným příznakem doby postfaktické 
je též častý nesoulad nacházet shodu. 
Problémem bývá samotná tolerance 
a snášenlivost. Při vyslovení jiného či 
opačného názoru se člověk nestává 
zdravým oponentem, nýbrž bývá 
nezřídka považován rovnou za nepřítele. 
Rozumnému a smírnému mluvčímu pak 
mnohdy nezbývá než toliké konstatování, 
proč raději nemlčel.   
Povšechná netečnost z uvedených nešvarů 
plynoucí se naštěstí nijak neinfiltrovala 
do naší městské rady. Vzájemná důvěra, 
respekt a trpělivost, stejně jako nutná 
diskrétnost v tom či onom bodě možná 
ve finále působí až podezřele. Jako bychom 
se vždy a ve všem shodli. Což ale nemůže 
být úplně normální, maximálně tak 
podezřelé, pomyslí si střízlivý pozorovatel.  
Je-li ovšem dnes již nenormální i to, že tu 
ještě stále máme někoho, kdo dovede držet 
basu, toť vpravdě smutný fakt. Anebo snad 
i naděje, že máme ve veřejném prostoru 
stále ještě nějaká fakta s určitou váhou?
Při bilanci to již nejsou náhledy na 
konkrétní věci, nýbrž se jedná o vlastní 
míru uspokojení nad tím, čeho jsme 
summa sumárum dosáhli a co dobrého 
se nám podařilo prosadit. A právě zde, co 
se týče členů naší rady, shledáváme jisté 
diference. Účty, jež předkládáme sami 
sobě, jsou nepochybně odlišné. To, co 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Antonín Kočvara  
Petr Trlík 
Josef Horák
Iva Hӓcklová
Josefka Lexová
Jiří Konečný
Josef Peka
František Langer
Willibald Hader
Jan Straka  

jednomu budiž ke cti, může být druhému 
osinou v zadku. Ne každý z nás se totiž 
může podevše podepsat, a to ze dvou 
prozaických důvodů: buďto byl nebo 
stále ještě je opačného názoru, anebo 
se na dané, třebas i očividně úspěšné 
věci de facto nijak a ničím nepodílel. 
Na jiné vlně přirozeně plují starosta 
s místostarostou, kteří vytvořili zdravý 
a dominantní tandem, téměř pokrevní 
dvojku, která když se v jedné veslici opře 
do vesel, směřuje neochvějně kupředu 
a na našem malém rybníčku nemá zdá 
se relevantní konkurenci, zatímco my 
podružní mnohdy již uondáni všedním, 
lopotným paběrkováním jen ledva 
ledva vyvažujeme vlastní čluny, aby se 
ve všelikých vlnách veřejného nevděku 
nepřevrhly. 
Nu což, počkejme si na Ježíška a uvidíme, 
jak ten nás ocení. 
Klidné a láskyplné dny adventní Vám přejí 
Vaši radní 

Rudolf Beran, Miloslav Parolek
Martin Pávek

a z břehu zastupitelstva s koncem roku 
mávající Jan Finsterle

V Jevíčku byla obnovena tradice 
pomníku obětem 1. světové války

V sobotu 4. listopadu proběhlo v Jevíčku u zámečku slavnost-
ní odhalení pomníku obětem 1. světové války. Jeho obnove-
ním symbolicky splácíme dlouhodobý dluh, který cítíme k na-
šim předchůdcům – 57 občanům našeho města, kteří zahynu-
li ve druhém z nejstrašnějších konfliktů v historii lidstva. V kon-
fliktu, který měl na svědomí 17 milionů vojáků a civilistů a kte-
rý si ve svých hrůzách a utrpeních nic nezadal s válkou rozpou-
tanou Adolfem Hitlerem o dvacet let později. Není nic strašněj-
šího než válečné běsnění, proto považujeme za důležité si tento 
fakt i po desetiletích připomínat jako varování a poučení dnešku.
Jaké byly osudy předchozího prvorepublikového pomníku? V říj-
novém zpravodaji roku 2009 uveřejnil Ing. Jaroslav Zezula star-
ší článek s názvem: „Památce obětem 1. světové války“, na je-
hož řádcích vzpomíná na existenci původního pomníku se so-
chami legionářů od akademického sochaře Martina Poláka, kte-
rý Město Jevíčko nechalo postavit na Palackého náměstí v místě, 
kde nyní stojí socha prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Vel-
kolepý památník, který byl odhalen 16. června 1927, však nepře-
žil německou okupaci. Na příkaz německé správy, jíž byly trnem 
v oku zvláště zmíněné sochy pěti legionářů, byl 27. června 1940 
odstraněn a zničen. Na své místo se pak již nikdy nevrátil.
Až po sedmdesáti sedmi letech jsme tedy díky rozhodnutí zastu-
pitelstva města svědky obnovení připomínky smutného osudu 
jevíčských obětí. V úvahách, kam umístit nový pomník jsme se 
spolehli na výsledky ankety mezi občany města. Jsme přesvěd-
čeni, že se jedná o velmi vhodnou volbu a více než důstojný pro-
stor. Poděkování patří magistře Renatě Štindlové za výtvarný ná-
vrh pomníku, panu Petru Hemzalovi za to, že představu paní au-
torky zdařile realizoval ve své kamenosochařské dílně v Konici. 
Okolní park dle návrhu pana Jana Vavřína z Litomyšle realizova-
la společnost AKVAMONT Svitavy. Věříme, že idea tohoto parku 

jako pietního a současně pobytového místa pro žáky okolních škol najde své budoucí naplnění.
Po slavnostním aktu následovala v sále zámečku přednáška doc. PaedDr. Petra Koliska, Ph.D. na 
téma: „První světová válka – italská fronta a vznik československé domobrany“, která byla dopl-
něna fotografickou výstavou městského muzea.
Závěrem bych rád poděkoval Ing. Pavlovi Vykydalovi za zajištění slavnostního přeletu letounů 
Gripen vzdušných sil AČR, studentkám Vojenské střední školy a Vyšší odborné škola Minister-
stva obrany v Moravské Třebové a členům SDH Jevíčko za čestnou stráž, muzikantům v čele  
s Mgr. Petrem Pávkem a sboru ZŠ Jevíčko pod vedením Mgr. Lenky Horákové za hudební a pě-
vecký doprovod. Dále děkuji Mgr. Heleně Ulčové za doprovodnou výstavu k výborné přednášce  
doc. Petra Koliska.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta



www.jevicko.cz

                           Prosinec  2017   / 3Měsíčník města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 38. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku, 
    U Zámečku 451, Jevíčko 

Doba konání: 11. 12. 2017 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní před 
    zasedáním na úřední desce
V Jevíčku dne 16. 11. 2017

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

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 
2018

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 37. zasedání 13. 11. 2017 schválilo zachování výši místního 
poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu na současné základní sazbě 560 Kč ročně. 
Poplatek je opět splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června 2018.
Úleva se poskytuje:

a) poplatníkovi, který v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 280 
Kč (poplatek tedy činí 280 Kč);

b) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. Zadní Arnoštov, z důvodu snížené četnosti svo-
zu komunálního odpadu ve výši 150,- Kč (poplatek tedy činí 410,- Kč),

c) poplatníkovi, který má trvalý pobyt v k. ú. Zadní Arnoštov, a který zároveň v příslušném 
kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, ve výši 355,- Kč (poplatek tedy činí 205,- Kč), 

d) poplatníkovi, který vlastní v k. ú. Zadní Arnoštov stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, z důvodu 
snížené četnosti svozu komunálního odpadu, ve výši 150,- Kč (poplatek tedy činí 410,- Kč).

Kompletní znění obecně závazné vyhlášky je zveřejněno na webových stránkách města v sek-
ci „Vyhlášky a nařízení“.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Usnesení z 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 13. listopadu 2017

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/37Z/2017 zapisovatelkou zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Ji-
řího Janečka a Ing. Jaroslava Zezulu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/37Z/2017 program zasedání
2/37Z/2017 návrhovou komisi ve složení: Bc. 

Jan Finsterle, Pavla Konečná, Mgr. Petr 
Votroubek

4/37Z/2017 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 207/4 (93 m2) – trvalý travní po-
rost v k. ú. Jevíčkopředměstí ***, Okruž-
ní III 210, 569 43 Jevíčko za celkovou 
kupní cenu 6.510 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a *** na prodej pozemku p. č. 207/4  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5/37Z/2017 kupní smlouvu na prodej pozem-
ků p. č. 61 (83 m2), p. č. st. 82 (231 m2) 
a p. č. st. 83 (176 m2), vše v k. ú. Jevíčko-
předměstí mezi Městem Jevíčko a ***  
a *** a pověřuje starostu podpisem 
kupní smlouvy

6/37Z/2017 prodej pozemků p. č. 4235/2 (973 
m2) – orná půda a p. č. 4236/5 (35 m2) 
– trvalý travní porost, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí ***, Charbulova 337/145, 
618 00 Brno a ***, Jaroměřice 187, 569 
44 Jaroměřice za cenu 500 Kč bez DPH/
m2, celkem 504.000 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupují-
cím + úhradu nákladů na realizaci pří-
pojek stavby na tomto pozemku ve výši 
74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a *** a *** na prodej po-
zemků p. č. 4235/2 a p. č. 4236/5, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7/37Z/2017 jednotkovou kupní cenu za část 
pozemku p. č. 1186/3 - ostatní plocha v 
k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 150 Kč/
m2 + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-

pujícím + úhradu 1/7 ceny za vyhoto-
vení geometrického plánu + úhradu 
1/7 ceny za vyhotovení znaleckého po-
sudku

8/37Z/2017 neprodávat část pozemku p. č. 
4671 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

9/37Z/2017 obecně závaznou vyhlášku  
č. 6/2017, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů s navrženou 
sazbou poplatku na rok 2018 ve výši 
560 Kč s účinností od 1. 1. 2018

10a/37Z/2017 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace, VO, chodníků a parkoviště Okruž-
ní IV Jevíčko II. etapa“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku ve výši 5.119.421,95 
Kč bez DPH podala společnost REISTAV 
CZ, s. r. o., Skopalíkova 1144/11, 615 00 
Brno, IČ: 26968657

10b/37Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností REISTAV 
CZ, s. r. o., Skopalíkova 1144/11, 615 
00 Brno, IČ: 26968657 na akci „Rekon-
strukce vodovodu a kanalizace, VO, 
chodníků a parkoviště Okružní IV Je-
víčko II. etapa“ ve výši 5.119.421,95 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

11a/37Z/2017 uzavření darovací smlouvy na 
darování - humanitární pomoc, CAS 32 
T148, mezi dárcem - Městem Jevíčko a 
obdarovaným - 1. Statním hasičsko-zá-
chranným sborem Státní služby Ukraji-
na pro mimořádné situace v Zakarpat-
ské oblasti, Bolgarská 2, Užhorod 88 
000, Ukrajina

11b/37Z/2017 poskytnutí daru a uzavření da-
rovací smlouvy na darování - humani-
tární pomoc, zásahové přilby a příslu-
šenství vozidla Tatra T 148 CAS 32 mezi 
dárcem - Městem Jevíčko a obdarova-
ným - 1. Statním hasičsko-záchranným 
sborem Státní služby Ukrajina pro mi-
mořádné situace v Zakarpatské oblasti, 

Bolgarská 2, Užhorod 88 000, Ukrajina
12/37Z/2017 program regenerace MPZ Jevíč-

ko – aktualizaci pro rok 2018
13a/37Z/2017 jednotkovou kupní cenu za 

pozemek p. č. 679/2 – ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí ve výši 150 Kč/
m2 + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícím + úhradu vyhotovení geomet-
rického plánu

13b/37Z/2017 jednotkovou kupní cenu za po-
zemek p. č. 52/1 – zahrada v k. ú. Je-
víčko-předměstí ve výši 500 Kč/m2 bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím

13c/37Z/2017 prodej nově zaměřených po-
zemků p. č. 4238/7 (90 m2) – orná půda 
a p. č. 4237/5 (3 m2) – trvalý travní po-
rost, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí *** 
a ***, M. Mikuláše 747, 569 43 Jevíčko 
za celkovou kupní cenu 49.500 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a *** a *** na prodej po-
zemků p. č. 4238/7 a p. č. 4237/5, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí za podmínky 
neohrožení vydaného stavebního po-
volení s dodržením rozhledových pod-
mínek a odstupem pro komunikaci  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

13d/37Z/2017 zahraniční cestu starosty  
a místostarosty na Ukrajinu v termínu  
16. - 19. 11. 2017 s použitím služebního 
vozidla města zn. Škoda Octavia, rz 5E3 
3001 s náklady na cestu do 10.000 Kč 
a pověřuje radní Mgr. Rudolfa Berana  
a Martina Pávka zastupováním po dobu 
nepřítomnosti starosty a místostarosty 
vedením města

13e/37Z/2017 přistoupení Města Jevíčko  
k protestnímu prohlášení DSO Mikro-
regionu Severo-Lanškrounsko, adreso-
vanému členům poslanecké sněmov-
ny a Senátu PČR prostřednictvím Sva-
zu měst a obcí a Svazu místních samo-
správ ČR k novele zákona č. 159/2006 
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Rada města Jevíčko schvaluje
1b/70R/2017 cenovou nabídku firmy VPO 

OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 
2291/14, Blansko, IČ: 27715736, DIČ: 
CZ27715736 na výměnu vchodových 
dveří v provedení hliník do bytového 
domu M. Mikuláše 551, Jevíčko za cenu 
49.118 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka

2a/70R/2017 poskytnutí finančního daru ve 
výši 4.000 Kč Svazu skautů a skautek 
ČR, oddíly Jevíčko

2b/70R/2017 rozpočet na rok 2018 a středně-
dobý výhled hospodaření ZUŠ Jevíčko 
na rok 2019 - 2020

2c/70R/2017 finanční vyrovnání s firmou 
ADOS Sekerka, Pod Zahradami 720, Je-
víčko částkou 40.000 Kč za realizova-
nou a uhrazenou přeložku VN na po-
zemku p. č. 3059/3 v k. ú. Jevíčko-před-
městí

2d/70R/2017 rozpočet na rok 2018 a středně-
dobý výhled hospodaření ZŠ Jevíčko na 
rok 2019 - 2020

2e/70R/2017 poskytnutí půjčky na provoz pro 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,  
o. p. s. v částce 50.000 Kč s tím, že zálo-
ha bude k 15. 12. 2017 vrácena

2f/70R/2017 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5.000 Kč Regionálnímu sdružení 
sportů, Kpt. Nálepky 39, Svitavy

3a/70R/2017 dopravní úpravu na ulici Smo-
lenská v Jevíčku s možností podélné-
ho parkování po pravé straně ulice ve 
směru od A. K. Vitáka a pověřuje tajem-
níka MěÚ projednáním návrhu s do-
pravním inženýrem PČR DI Svitavy

3b/70R/2017 cenovou nabídku Mgr. Jarosla-
va Špajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Or-
licí na podání žádosti o dotaci na pro-
jekt „Oprava atletického oválu hřiště 
Jevíčko“ za částku 7.000 Kč (není plát-
ce DPH)

3c/70R/2017 zhotovení leteckého fotoobrazu 
města firmou MK - Letecká fotografie 
a velkoplošná laboratoř, Laštůvkova 77, 
635 00 Brno za cenu 50.941 Kč vč. DPH

4a/70R/2017 podání žádosti o dotaci v rám-
ci programu „Malý LEADER pro Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko“ na obno-
vu kříže na ulici Horní Jevíčko

4b/70R/2017 cenovou nabídku firmy Pavel 
Továrek, Bělá u Jevíčka 37 na kovářské 
práce související s obnovou kříže na 

ulici Horní v Jevíčku ve výši 58.000 Kč 
(není plátce DPH)

4c/70R/2017 cenovou nabídku firmy Jaro-
slav Hampl, Jevíčko na kamenické prá-
ce související s obnovou kříže na ulici 
Horní v Jevíčku ve výši 50.000 Kč (není 
plátce DPH)

4e/70R/2017 dotaci ve výši 200 Kč na každého 
účastníka letních táborů s trvalým po-
bytem v Jevíčku pořádané organizace-
mi Ze Zámečku do světa, z. s. Jevíčko, 
SDH Jevíčko, z. s. Jevíčko a PIONÝR, z. s. 
Jevíčko dle předloženého seznamu

4f/70R/2017 podání žádosti o dotaci v rám-
ci programu „Malý LEADER pro Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko“ na projekt: 
„Zajištění pitného režimu žáků Základní 
školy Jevíčko“ v celkové výši 81.747,60 
Kč vč. DPH

4g/70R/2017 cenovou nabídku firmy ARR ČR - 
MOLATRADE, s. r. o., Osek nad Bečvou 
na zpracování a podání žádosti v rám-
ci akce „Sociální bydlení Jevíčko – sta-
vební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“ za částku 10.000 Kč bez DPH 
(12.100 Kč vč. DPH)

4h/70R/2017 vícenáklady na pomníku obě-
tem 1. světové války ve výši 21.300 Kč, 
které provedla firma Kamenosochařství 
Hemzal, Jiráskova 359, 798 52 Konice 
(nejsou plátci DPH)

4i/70R/2017 přípravu knihy o Jevíčku k výročí 
760 let od povýšení na město královské 
ve spolupráci s PhDr. Oldřichem Kou-
delkou za podmínek dle zápisu

5b/70R/2017 složení komise pro mimořádné 
události Města Jevíčko dle zápisu

6a/70R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-
12-2013871/VB/3 mezi Městem Jevíčko 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická

874/8, 405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene na pozemcích p. č. 5429, 5428/1, 
1721/3,

5425, 4598, 679/2 a 2550/7, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, výši jednorázové náhra-
dy 10.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

6b/70R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvy o právu provést stav-
bu č. IE-12-2006696/VB/SPPS/24,  

Usnesení 70. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. listopadu 2017
č. IE-12-2006696/VB/61, č. IE-12-
2006696/VB/29, č. IE- 12-2006696/
VB/55/B, č. IE-12-2006696/VB/55/A,  
č. IE-12-2006696/VB/9, č. IE-1- 
-2006696/VB/14, č. IE-12-2006696/
VB/19/A a č. IE-12-2006696/VB/19/B 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemcích p. č. 550/13, p. č. 550/69, p. 
č. 1199/4, p. č. 1714/1, p. č. 1186/1 a p. 
č. 1186/3, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
výši jednorázové náhrady 1.000 Kč bez 
DPH za každou smlouvu a pověřuje sta-
rostu podpisem smluv

6c/70R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a smlouvy o právu provést stavbu  
č. IE-12-2006696/VB/78/F mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene na po-
zemku p. č. st. 476/1 – zastavěná plocha  
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši 
jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/70R/2017 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a smlouvy o právu provést stav-
bu č. IE-12-2006777/VB/1A mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distri-
buce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene na po-
zemcích p. č. 178, 179, 181, 528, 529/2, 
529/3, 1737/2, 1737/5, 1744/1, 1744/4, 
1750/1, 1751/13, 1751/14, 1751/35,

1757/1, 1757/6, 1757/18, 259 a 261, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorá-
zové náhrady 48.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

7/70R/2017 cenovou nabídku firmy Elektroin-
stalace Zdeněk Schreiber, Chornice na 
instalaci veřejného osvětlení na ul. Olo-
moucká ve výši 26.598 Kč bez DPH

8a/70R/2017 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068, DIČ: CZ28821068 
na výměnu plynového kotle v centrál-
ní plynové kotelně na ul. M. Mikuláše 
551, Jevíčko za kotel Destila DPL 29 A-H  
s výkonem 29 kW za cenu 33.370 Kč 
bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka

Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona  
č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon  
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů

13f/37Z/2017 poskytnutí půjčky na provoz pro 
MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko,  
o. p. s. v částce 50.000 Kč s tím, že zálo-
ha bude k 15. 12. 2017 vrácena

14/37Z/2017 úpravu rozpočtu Města Jevíčko  
č. 9 na rok 2017

15/37Z/2017 další využití severního křídla kláš-
tera dle navrženém varianty č. 5 - pone-
chání provozu severního křídla kláštera 
tak, jak nyní je, pouze opravit přízem-
ní prostory pro přesun muzea, tzn. uby-
tovna v 1. a 2. patře budovy, muzeum  
v přízemí a k tématu se vrátit případně 
v budoucnu, pokud by bylo nutné nebo 
vhodné provoz ubytovny ukončit

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc říjen 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci TDI o průběhu harmonogramu prací 
rekonstrukce ul. Růžová
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu redakční rady zpravodaje
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávy ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastupujícího 
ředitele ZUŠ a zastupujícího ředitele gymnázia
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
bilanci odpadového hospodářství za rok 2016
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
anketní dotazník k Programu regenerace MPZ 
Jevíčko na rok 2018 vč. jeho příloh

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu sboru pro občanské záležitosti za ob-
dobí 10/2016 -10/2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápisy ze schůzí komise bytové a sociální, kte-
ré proběhly ve dnech 2. 10. 2017 a 17. 10. 2017 
a komise pro dopravu, dopravní obslužnost  
a bezpečnost ze dne 4. 10. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2018

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje jed-
notkovou kupní cenu za část pozemku p. č. 
4671 - trvalý travní porost v k. ú. Jevíčko-před-
městí ve výši 50 Kč/m2 + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + úhradu vyhotovení geometrické-
ho plánu

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Pietní setkání 
Začátkem října tohoto roku, konkrétně 07. 10. 2017 jsem měl tu 
čest, nejen jako velitel Městské policie Jevíčko, ale také jako člen 
sdružení Veterán Policie České republiky, zúčastnit se dvou veli-
ce významných akcí, které pořádalo Krajské ředitelství policie Olo-
mouckého kraje, pod záštitou krajského ředitele plk. Mgr. Tomáše 
Landsfelda, ve spolupráci s Křesťanskou policejní asociací. 

První zmiňovanou akcí byl pietní akt k uctění památky policistů 
Olomouckého kraje, kteří 
od roku 1990 položili své 
životy v době činné poli-
cejní služby. Slavnostního 
aktu, který byl zahájen ná-
stupem Čestné jednotky, 
se zúčastnili i rodinní pří-
slušníci zemřelých poli-
cistů. Krátkou modlitbou, 
kterou pronesl jáhen Křes-
ťanské policejní asociace 
mjr. Mgr. Jiří Ignác Laňka, 
byla uctěna památka ze-
snulých policistů. Násled-
ně byly položeny věnce a 
kytice k pietnímu pomníku, na kterém jsou vytesána jména všech 
zesnulých policistů. Tento pomník, který zhmotnil myšlenku reali-
zace důstojného místa k uctění památky zesnulým policistům, kteří 
naplnili služební přísahu cenou nejvyšší – svým životem, se nachází 
ve vstupní hale KŘP Olomouckého kraje. 

Druhým slavnostním ak-
tem byla mše svatá za Po-
licii ČR, která se uskuteč-
nila v kostele sv. Micha-
la v Olomouci. Není ná-
hodou, že právě pro tuto 
příležitost byl vybrán kos-
tel sv. Michala, neboť prá-
vě sv. Michal je považován 
za patrona policistů a vojá-
ků. Mši svatou kázal arci-
biskup olomoucký a met-
ropolita moravský Mons. 
Jan Graubner, který násled-
ně posvětil prapor Veteránů Policie ČR. Předmětné mše se zúčast-
nili nejen vrcholní představitelé policie, ale také náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje a primátor města Olomouce. Jako každo-
ročně jsme mohli mít tu čest přivítat i naše zahraniční kolegy z Pol-
ska i Slovenska.  

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

8b/70R/2017 cenovou nabídku firmy VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 
2291/14, Blansko, IČ: 27715736, DIČ: 
CZ27715736 na výměnu dveří v prove-
dení plast ze sklepní chodby se vstu-
pem na zahradu bytového domu Ne-
rudova 529, Jevíčko za cenu celkem 
20.665 Kč bez DPH s úhradou 6.888 Kč 
bez DPH, 7.922 Kč s DPH (tj. čtyř dva-
náctin) s úhradou z finančních pro-
středků PBH za 4 byty v majetku Měs-
ta Jevíčko

9/70R/2017 plán inventur se stanovením ter-
mínů a inventarizačních komisí k prove-

dení řádné inventarizace majetku a zá-
vazků za rok 2017

Rada města Jevíčko neschvaluje
1a/70R/2017 přihlášení osoby k trvalému po-

bytu na adrese Pivovarská 812

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/70R/2017 místostarostu ve spolupráci s ve-

doucím organizačního odboru dalším 
jednáním se zástupci T. J. Sokol Jevíč-
ko a Sokolské župy Pippichovy ve věci 
převodu pozemků v areálu Žlíbka do 
majetku města v souladu s usnesením 
zastupitelstva města č. 43/1 písm. t) ze 

dne 18. 6. 2014
5c/70R/2017 starostu jednáním o možnosti 

bezplatného pronájmu mobilního dět-
ského dopravního hřiště od Minister-
stva dopravy v hodnotě 250.000 Kč for-
mou zápůjčky

10/70R/2017 sociální pracovnici paní Martinu 
Zikmundovou prověřením seznamu ža-
datelů o byt v DPS v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší
5a/70R/2017 usnesení č. 14/5 ze dne 5. 1. 2015

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

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

Venčení psů
Možná bych plynule navázal na svůj předchozí příspěvek, ve 
kterém jsem hrdě popsal svou účast na pietním aktu k uctění památky po-
licistů, kteří naplnili služební přísahu cenou nejvyšší – svým životem. Hlavní 
myšlenkou bylo najít důstojné místo k uctění jejich památky. 
Každý takový pomník symbolizuje určitou událost, která se dočasně  
i trvale vtiskuje do naší mysli a spoluvytváří tak určitou podobu historie. 
Nezřídka se stává, že takovým symbolem je například hrubě otesaný ká-
men umístěný na určitém místě a nesoucí patřičnou informaci, která se  
k danému místu váže. 
Takových míst můžeme u nás v Jevíčku a okolí najít hned několik, jako např. 
pomník T. G. Masaryka na Palackého náměstí, pomník napoleonských vá-
lek nebo pomník padlých letců, kteří tragicky zahynuli po pádu letadla, ale 
také třeba partyzánský pomník nedaleko Předního Arnoštova. Při návštěvě 
takovýchto míst na každého dýchne historie a „zjeví“ se představa událos-
tí, které byly důvodem vzniku takového místa. 
Mnozí z Vás jsou jistě hrdí, že je mnoho takových 
míst v našem městě a jeho okolí. Někteří tato mís-
ta pravidelně či nepravidelně navštěvují, stejně tak 
jako je navštěvují turisté, kteří k nám přijedou na 
dovolenou nebo prostě jen na túru po památkách.
Najdou se však i tací občané, kterým jsou tyto 
symboly naprosto lhostejné. Pokud by tomu tak 
nebylo, tak nenechávají své domácí mazlíčky čů-
rat po pomnících a kamenech, které tvoří určité 
symboly spojené s naším městem. Nejsme tady 
od toho, abychom učili místní občany venčit psy, 
ale je až s úžasem, kolik pejskařů vedoucích psy na 
vodítku či bez něj přihlíží tomu, jak a kde jeho psí 
ratolest vykoná potřebu. 
V této souvislosti bych chtěl upozornit na druhé stanoviště Městského 
okruhu Jevíčko, kterým je bývalá koželužna. Toto místo se nachází na ul. 
Olomoucká, u vchodu do domu č. p. 224. Je to místo, kde se píše kus histo-
rie města. Místo, které je důstojně označeno informační cedulí, pod kterou 
je usazen kámen s „dobovou povídkou“.  Právě toto místo se stává místem, 
kde se velmi často procházejí místní občané venčící psy a na tomto mís-
tě se velmi rádi zastavují. Skutečným důvodem jejich zastavení však není 
četba informací uvedených na předmětné ceduli či povídka na kameni, ale 
právě výkon potřeby jejich čtyřnohého přítele. 
Páníček je spokojen, když se vše podaří tak, jak se podařit má, a tak mu 
vlastně ani nevadí, že jeho pes znečišťuje předmětné místo. Stejně tak mu 
nevadí, že okolí místa zamořuje svým pachem, který velmi silně zase přita-
huje ostatní psy mající potřebu tyto „psí značky“ přečůrávat. Na základě to-
hoto „začarovaného kruhu“ pak dochází k tomu, že se z turisticky navště-
vovaného místa stává veřejné WC našich psů. 
Žádáme tedy občany – pejskaře, kteří předmětnou lokalitou procházejí  
a vedou své psí mazlíčky, aby přešli na druhou stranu, případně drželi své 
pejsky tak, aby na daném místě nečůrali. 
Děkujeme za pochopení. 

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

Poděkování městu Jevíčko za součinnost při zadláždění veřejného prostranství
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení města Jevíčko a jeho technickým pracovníkům  
za vyhovění naší žádosti o zadláždění prostranství před domem č. p. 745 na ulici Okružní II.

Eduard a Dana Rozbořilovi
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Výzva občanům
Vážení občané, 
Městská policie Jevíčko zde funguje již šest měsíců. Je to 
poměrně krátká doba na nějaké objektivní hodnocení, ale 
dle dosavadních ohlasů veřejnosti si troufám říci, že naše 

přítomnost zde je občany města vnímána velmi pozitivně.  
Tak, jak nám to ukládá zákon o obecní policii, zajišťujeme místní záleži-
tosti veřejného pořádku a úzce spolupracujeme s vedením města. Svo-
ji pravomoc vykonáváme na katastrálním území města a dohlížíme na 
dodržování obecně závazných vyhlášek města a nařízení města, dbáme 
na dodržování pravidel občanského soužití a na dodržování pravidel sil-
ničního provozu. 
Při výkonu služby jsme se již několikrát setkali s tím, že jsme byli terčem 
různých verbálních „výlevů“ několika místních občanů, kteří si nás nej-
spíše stále pletou s pracovníky bezpečnostní agentury. Rozhodně tomu 
tak není. Strážník obecní – městské policie je úřední osoba, která má své 
povinnosti, ale i oprávnění. 
Je třeba si tuto skutečnost začít uvědomovat, a to ještě dříve, než stráž-
níka při výkonu jeho činnosti začnete poučovat o tom, co smí nebo ne-

smí, co a jak má řešit nebo naopak co by řešit neměl. Strážník není tvůr-
ce zákonů či nařízení, ale dohlíží na jejich dodržování. 
Pokud má někdo z občanů nějaký konkrétní problém, může kdykoliv na-
vštívit služebnu Městské policie Jevíčko, kde mu budou patřičné dota-
zy zodpovězeny či osvětleny. Je zcela nevhodné a velmi neslušné, když 
strážník vykonává svou pravomoc, nebo řeší určité protiprávní jednání  
a z chodníku opodál na něj huláká neznámý člověk a „metodicky“ mu 
pomáhá případ vyřešit. Tito lité by se měli zdržet svých rad. 
I když se nacházíme v moderní době, kdy se změnily hodnoty života, tak 
pravidla slušného chování by měla zůstat neměnná. Proto tedy dodá-
vám, že ten, kdo si myslí, že se hulvátství změnilo ve svobodu projevu, 
demokracie v anarchii, či svoboda ve svévoli jednotlivce nebo že se tole-
rance proměnila na ustupování zlu, tak se opravdu hodně mýlí. 
Blíže se o těchto změnách hodnot života zmiňuje Doc. PaedDr. ThDr. 
MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h.c, a vřele každé-
mu doporučuji se nad jeho úvahami zamýšlet.  

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

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 25. 12. 2017 – 31. 12. 2017

Pondělí  25. 12.  zavřeno svátek
Úterý 26. 12.  zavřeno svátek
Středa 27. 12. 6:30 – 14:30  

Čtvrtek 28. 12.  6:30 – 14:30

Pátek 29. 12.  6:30 – 11:30

Sobota 30. 12.  zavřeno
Neděle 31. 12.  zavřeno

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 25. 12. 2017 – 29. 12. 2017

Pondělí  25. 12.  zavřeno svátek
Úterý 26. 12.  zavřeno svátek
Středa 27. 12.  6:30 – 11:30 12:00 – 14:30  

Čtvrtek 28. 12.  6:30 – 11:30 12:00 – 14:30

Pátek 29. 12.  6:30 – 11:30 

 29. 12.   Pokladna pro veřejnost 
  uzavřena.

 

Provoz veřejných WC
ve dnech 25. 12. 2017 – 31. 12. 2017

Pondělí  25. 12.  zavřeno svátek
Úterý 26. 12.  zavřeno svátek
Středa 27. 12.  6:00 – 15:00 

Čtvrtek 28. 12.  6:00 – 15:00  

Pátek 29. 12.  6:00 – 15:00 

Sobota 30. 12.  7:00 – 12:00 

Neděle 31. 12.  17:00 – 19:00

Změny jízdních řádů veřejné dopravy
Vážení spoluobčané,
jako každoročně, tak i letos dochází ke změnám v jízdních řádech veřej-
né dopravy. Většina změn se odehraje s účinností od 10. 12. 2017. Za 
zmínku stojí např. časový posun  autobusové linky 680884, Křenov – 
Jevíčko, kde na základě podnětu občanů Zadního Arnoštova z důvodu 
dřívější dopravy žáků ZŠ Jevíčko domů do Zadního Arnoštova dochází 
k posunu odjezdu linky z Jevíčka místo původních  16:15 na 15:15 a ná-
sledně návrat ze Zadního Arnoštova  zpět do Jevíčka v čase 15:35. Další 
drobnou úpravu čeká také autobusová linka 680872, Jevíčko – Chor-
nice – Kladky, která bude z Kladek odjíždět do Jevíčka o 3 minuty dří-
ve, tedy v novém čase 4:22,  a to od zastávky „Kladky, ZŠ“ nikoliv od pů-
vodní zastávky „Kladky, dol. konec“ a následně s odjezdem z Jevíčka do 
Kladek v novém čase 6:15 a svoji trasu bude končit v „Kladkách, ZŠ“, ni-
koliv na dolním konci obce jako doposud. Ostatní spoje této linky zůstá-
vají časově stejné, ovšem vždy jen s dojezdem do zastávky „Kladky, ZŠ“.
Velkou změnou od 10.12 2017 je také zcela nová linka 680754 na 
trase Jevíčko-Moravská Třebová-Svitavy-Litomyšl-Vysoké Mýto-
Hradec Králové, která bude jezdit v pracovních dnech s odjezdem z Je-
víčka v 5:55 a příjezdem do Hradce Králové v čase 8:51. Zpětný odjezd 
z Hradce Králové do Jevíčka bude v čase 15:40 s příjezdem do Jevíčka 
v 18:13. Tento spoj vnímáme jako částečnou náhradu nedávno zrušené-
ho spoje Velké Opatovice – Jevíčko – Praha.
Výraznou změnou s platností od 1. 1. 2018 je také zavedení zce-
la nového autobusového spoje č. 780445 na trase Konice – Šubířov 
– Jevíčko – Konice a zpět, který vznikl zejména z podnětu Gymnázia 
Jevíčko, ale také jako zlepšení dostupnosti města Olomouce, kam byla 
ukončena autobusová linka Velké Opatovice – Jevíčko – Konice – Olo-
mouc. Tento autobus bude jezdit v pracovních dnech v odjezdech z Ko-
nice do Jevíčka v časech: 4:50, 7:20, 10:50, 13:35, 16:50 a následně v od-
jezdech z Jevíčka do Konice v časech: 5:45, 8:15, 12:50, 14:40, 17:20 a na-
váže na další spoje z Konice na Olomouc nebo Prostějov.
Úpravy vlakových jízdních řádů nás nejspíš také čekají s platností od 
poloviny června 2018 a zde očekáváme Pardubickým krajem avizova-
né změny v omezení vlakové dopravy Moravská Třebová – Chornice – 
Dzbel a Chornice – Jevíčko – Velké Opatovice. Tato vlaková trasa je ces-
tujícími minimálně využívána a z toho důvodu hrozí její omezení.

Známka kvality pro Odborný léčebný 
ústav Jevíčko

Dne 3. 11. 2017 proběhlo v Odborném léčebném ústavu Jevíčko akre-
ditační šetření Spojenou akreditační komisí v rozsahu Kvality a bezpečí 
poskytovaných služeb. Obhájili jsme tak po třech letech externí certifi-
kát kvality s bodovým ohodnocením 9,81 bodu z celkových 10 bodů.
Certifikát kvality se obhajuje každé 3 roky a splněním akreditačních 
standardů, které byly oproti první akreditaci značně rozšířeny, jsme 
opět potvrdili, že je v naší léčebně poskytována pacientům péče na 
velmi vysoké a odborné úrovni. 
Při akreditačním šetření se posuzuje míra naplnění jednotlivých indi-
kátorů a následně pak celých standardů, součástí je rovněž hodnocení 
požadavků na kvalitu a bezpečí v souladu s ustanovením § 105 záko-
na 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb., 
o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, a také naplnění 
Rezortních bezpečnostních cílů stanovených Ministerstvem zdravot-
nictví ČR, které jsou určeny k minimalizaci rizik v nejrizikovějších ob-
lastech poskytování zdravotní péče.
Externí auditoři prověřují nejen naplnění standardů a cílů ve zdravot-
ní péči, přičemž je kladen důraz na práva pacientů, dostupnost zdra-
votní péče, bezpečí prostředí a řízení lidských zdrojů, ale také naplnění 
standardů v oblasti technického provozu, personalistiky, logistiky a in-
formačních technologií. Jedná se o komplexní propojení činností, pro-
cesů, bezpečnostních opatření, provázanosti informací, ale hlavně jde 
o systematickou a tvrdou práci všech zaměstnanců. 
Opět jsme se přesvědčili, že naše práce a úsilí nebyly marné a že na 
skvělém výsledném hodnocení mají zásluhu úplně všichni zaměstnan-
ci.
Děkuji za jejich tříletou práci, péči, úsilí a trpělivost.

Bc. Naděžda Ivkovičová

Vážení spoluobčané,
pro Vaši dokonalou informovanost o změnách jízdních řádů od 10. 12. 
2017, případně v jiných termínech, Vám doporučujeme aktuální ověření 
Vámi využívaných spojů nejlépe na webové adrese www.idos.cz

Vedení Města Jevíčka
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Ukončení provozu diabetologické poradny v Jevíčku
Vážení spoluobčané, pacienti s onemocněním diabetes,
jistě jste stejně jako vedení města zaznamenali informaci o ukončení činnosti diabetologické 
poradny pana primáře MUDr. Jiřího Pola, který v Jevíčku pravidelně každou středu ordinuje v 
prostorách společnosti Czech Blades s.r.o. Ukončení své odborné praxe pan primář ohlásil k 31. 
12. 2017. Nezbývá než panu primáři Polovi za desítky let dlouhé a odborné péče o své pacienty 
velmi poděkovat a popřát pevné zdraví, životní elán a zasloužený odpočinek s ohledem na jeho 
velké pracovní vytížení daleko za hranicí důchodového věku.
Vzhledem k tomu, že se řada pacientů obracela na město Jevíčko o pomoc s řešením této situ-
ace, pokusili jsme se pro Vás zjistit více informací k možnostem zajištění péče o pacienty s di-
abetes. Celkový počet pacientů, kteří jsou v diabetologické poradně pana primáře Pola regis-
trováni je přes 800, z toho více jako 300 tvoří pacienti léčení inzulinem. Tato vysoká čísla nás 
velmi překvapila a je zřejmé, že se ukončení činnosti dotkne nejen občanů města Jevíčka, ale 
obcí z celého regionu. Při zjišťování možností dalšího fungování poradny jsme si bohužel ověři-
li skutečnost, že lékařů začíná být akutní nedostatek a specialistů diabetologů ještě méně.  Pro-
vozovatel poradny v Jevíčku, kterým je Nemocnice následné péče v Moravské Třebové právě  
i z těchto důvodů reálně neuvažuje o dalším zajištění diabetologické poradny v Jevíčku i přes 
velmi vstřícné podmínky pronájmu zařízené ambulance společnosti Czech Blades s.r.o. v Jevíč-
ku. 
Uvedenou situaci jsme konzultovali mimo dalších odborníků ze zdravotních kruhů také s  MUDr. 
Zuzanou Šedrlovou, která doporučuje pacientům, aby postupovali dle rad svého praktického 
lékaře.  Praktický lékař pro dospělé může dispenzarizovat pacienty s diabetem mellitem 2. typu 
a je schopen jim předepisovat léky, provádět pravidelné dispenzární prohlídky, zabezpečovat 
doporučená vyšetření atd. Ale vzhledem k tomu, že existují některá specifická perorální antidi-
abetika, která pacienti užívají nebo si aplikují Inzulin a toto PL předepisovat nemůže, tak  prak-
tický lékař může svého pacienta odeslat ke sledování buď do naší interní ambulance v Jevíčku 
k MUDr. Aleně Blahové (časově ale nejsme schopni zajistit péči pacientům na Inzulinoterapii) 
nebo pacienty odesílat do diabetologických ambulancí v našem okolí - a to  v Moravské Třebo-
vé,  v Boskovicích, Letovicích či Svitavách. 

Dušan Pávek, dipl.um. starosta města Jevíčka
MUDr. Zuzana Šedrlová, praktická lékařka pro dospělé, internista, angiolog v Jevíčku

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 8. 12. 2017 

–  2. pátek v měsíci 
 neordinuje dne 27., 28., 29. 12. 2017,
 pouze akutní stavy ošetří MUDr. J. Trčková,

MUDr. Z. Šedrlová

MUDr. Tomáš Jagoš
neordinuje 8., 20., 27., 

28., 29. prosince 
Bolesti dne 27., 28., 29. 12. 2017 budou ošet-
řeny lékaři, kteří drží službu dle rozpisu viz. 
vývěska na ZS., www.zubnijevicko.cz LSPP

MUDr. Alena Blahová
Interní ambulance neordinuje

27. – 29. 12. 2017

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. 12. 2017 

– 1. pátek v měsíci
27. 12. 2017 –  dovolená

MUDr. Jana Nádeníčková
veškeré informace:

 http://mudr-jana-nadenickova.modernile-
kar.cz/

MUDr. Jana Trčková
15. 12. 2017 3. pátek neordinujeme
Dovolená pátek 22. 12. 2017 a pátek 

29. 12. 2017

MUDr. Karel Machánek
neordinuje úterý 26. 12. 2017

čtvrtek 28. 12. bude ordinovat do 12:00

MUDr. Jana Melková
dovolená 27. 12. 2017 – 3. 1. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

STRAŠIDELNÉ ODPOLEDNE V MŠ JEVÍČKO
V úterý 31. 10. 2017 potemněla chodba MŠ. Rodiče, děti, paní učitelky, ať už v kostýmu nebo bez 
něj, osvětlovala jen světýlka z dýní. Na schodišti školky děti odstartovaly halloweeenskou dílnu 
podzimními písničkami. Potom se všichni rozešli do třídy kapříků, aby si vyrobili netopýrka, myšku 
nebo ozdobnou dýni, která k svátku všech strašidel patří.
V 17.00 se děti s rodiči odebraly před budovu školky a snažily se přivolat opravdická strašidla. 
Děti zpívaly, co jim síly stačily, a zaklínaly: „Hoř, plamínku, plápolej, strašidýlka přivolej!“ V tom 
se v okně školky zjevilo první strašidlo s hořící pochodní. Byla to vrchní čarodějnice, která dětem 
sdělila, že by mohly po sto letech najít truhlu s pokladem. Ta, že se dá otevřít třemi kouzelnými 
klíči. Klíče lze získat, pokud se splní tři nelehké úkoly. 
Osvětlený průvod v čele s vrchní čarodějnicí vyrazil na zahradu školky, kde před domkem vařila 
čertice Peklinda v kotlíku lektvar. Děti jí pomohly lektvar uvařit a získaly první klíč.
Průvod se vydal k druhému zastavení. Mezi dvěma borovicemi, na cestě k židovskému hřbitovu, 
už sto let spala strážkyně velké pavučiny. Děti ji probudily a pomohly jí spočítat pavouky a jinou 
havěť. Druhý klíč převzal osobní klíčník vrchní čarodějnice a průvod s blikajícími lampiony se 
pomalu blížil k cíli. 
Na třetím zastavení, na konci ulice Římských legií, se zjevily dvě mrtvé princezny. Poznat bledé 
slečny a vyslovit jejich jména byla hračka. Děti získaly třetí, poslední klíč.
V černé tmě průvod dorazil na kraj 
židovského hřbitova, kde spaly dvě 
lesní žínky. Byly nevrlé, moc se jim 
nechtělo vstávat a vydat truhlu 
s pokladem. Když však spatřily tři 
klíče, které přesně zapadly do zámků, 
nezbylo jim nic jiného než truhlu 
otevřít. Pro pořádek ještě děti odříkaly 
kouzelnou formuli: „Truhlo, truhlo, 
otevři se pro člověka poctivýho   
a vydej mu málo z bohatství svýho.“ 
Lesní žínky musely poklad vydat.
Všechna strašidla se s dětmi rozloučila 
a šla si na dalších sto let zase zdřímnout. 

                          Za MŠ Mgr. Alena 
Faltýnková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Poděkování
Od listopadu máme na zahradě MŠ další nový herní prvek  – „Lanovou pyramidu“.
Přestože je jeho cena vysoká, podařilo se nám jej zakoupit díky výtěžku ze sběru papíru a přispění 
sponzorů.
Proto bych chtěla poděkovat všem rodičům a příznivcům MŠ, kteří přinesli (v dubnu a poté  
i v listopadu) papír do sběrného dvora. 
Velké díky patří i našim sponzorům – firmě Kerax,s.r.o., Signit,s.r.o., panu Miroslavu Třískovi a paní 
PharmDr. Šárce Glocové.
Děkuji i paní PhDr. Kamile Finkesové a firmě MarS a.s., kteří nám finančně přispěli již v červnu na naší 
akci „Rozloučení se školním rokem“.
Největším poděkováním je však radost a rozzářené oči dětí.

Za MŠ Dita Mlčochová

Závody v lezení na umělé stěně
Na Základní škole ve Velkých Opatovicích 10. 11. 2017 proběhl již třetí 
ročník závodů v lezení na umělé stěně. Dávno se zdá být první rok, kdy 
mezi sebou bojovali žáci z Jevíčka a Velkých Opatovic.
Letos se zúčastnilo soutěže celkem 79 žáků z širokého dalekého okolí 
- od Moravské Třebové přes Jevíčko, Velké Opatovice, Knínice až po  
Boskovice, Letovice a Sloup. Sedák, helmu, lezky a „maglajz“ použili jak 
malí předškoláci, tak zkušení deváťáci. 
Naši školu letos reprezentovali: David Alexa, Ester Plhoňová, Jeremiáš 
Plhoň, Matyáš Alexa, Matyáš Jirgl, Marek Gloc, Jakub Smékal, Nela 
Dostálová, Ondřej Alexa, Jan Smékal, Ondřej Ambroz, Marek Ševčík  
a Vilém Seman. 
Každý závodník si vylezl nejméně tři cesty různých obtížností, které 
prověřily sílu, pružnost, ale i vynalézavost a schopnost poskládat sám 
sebe do neuvěřitelných pozic. Skvělé bylo vidět pořadatele, jak se snaží 
myšlenkou dodat dětem sílu k dalšímu kroku, a lezce, jak se navzájem 
povzbuzují a radí, i když každý soupeřův krok navíc mohl znamenat 
změnu pořadí.
Ve velké konkurenci nakonec Ester Plhoňová a Marek Ševčík zvítězili ve 
své kategorii, Jeremiáš Plhoň a David Alexa obsadili druhé místo a Nela 
Dostálová obhájila místo třetí. 

Jana Ševčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Studenti v akci
Souvislé studijní stáže na Základní škole Jevíčko se ve dnech 9. 10. 
– 12. 10. 2017 zúčastnily studentky převážně 4. ročníku navazujícího 
magisterského studia Český jazyk a literatura Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého Olomouc. Během čtyř dní zhlédly výuku zejména 
českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy a kombinovaném 
lyceu Gymnázia Jevíčko. V odpoledních hodinách na základní škole 
probíhaly rozbory vyučovacích hodin a zážitkové semináře týkající 
se především výuky literatury. Členové čtenářského klubu Káčko se 
pochlubili svými úspěchy v oblasti uměleckého přednesu na literárním 
podvečeru, který zorganizovalo literární sdružení pro veřejnost Hajaji. 
„Ocenily jsme především vstřícný přístup zdejších vyučujících, kteří 
se nám naplno věnovali a předali nám podnětné nápady, materiály, 
dlouholeté zkušenosti. Stáž nám všem přinesla mnoho do praxe 
a celkově jiný pohled na výuku,“ uvedla Nela Hladilová, studentka 
pedagogické fakulty a dodala: „Zpátky do Olomouce jsme si všechny 

přivezly plné kapsy motivace, 
a snažíme se ji nyní předávat 
dál kolegyním a kolegům, kteří 
neměli to štěstí  a nemohli se 
této výjimečné stáže v Jevíčku 
zúčastnit.“ 
Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D., 
který tento pobyt studentům 
zprostředkoval, si cení kreativní, 
zábavné a smysluplné výuky, 
která může bavit učitele i žáky. 
Poděkoval vstřícnému vedení 

základní školy i gymnázia a věří, že spolupráce pedagogické fakulty 
v oblasti rozvoje klíčových kompetencí v rámci oborových didaktik, 
bude pokračovat i v následujícím školním roce. I pro vyučující je velmi 
zajímavý a přínosný pohled mladých budoucích kolegů a jejich učitelů, 
a nejen proto se na další spolupráci těšíme.

Hana Veselková a Jiřina Finsterlová
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Svatomartinská slavnost
Svátek svatého Martina připomíná legendu o římském vojákovi, který 
se za zimního večera rozdělil s žebrákem o vlastní teplý plášť. Neče-
kal, jak s oblibou říkáme, na vhodné podmínky, ale tím, že mu posky-
tl teplo, zachránil chudákovi život. Po celém světě si lidé dobré vůle  
v tomto období tento symbolický čin připomínají, pořádají veřejné sbír-
ky, dobročinné akce, prostě konají dobro. Nejinak tomu bylo i 13. listo-
padu na lyceu v Jevíčku. 
Studenti prvního ročníku pekli svatomartinské rohlíčky, perníčky, linec-
ké koníky a podkovičky, které po ozdobení zabalili do dárkových balíčků 
a přivezli je do domu s pečovatelskou službou „Za Sluncem“ v Borotíně, 
kde byli velmi srdečně přijati. Společně poseděli a popovídali si nejen  
o bydlení „na zámku“, ale i o životě, studiu a práci. 
Studenti druhého a třetího ročníku vyráběli drátované ozdoby, náram-
ky a náušnice z polodrahokamů a další upomínkové předměty, které 
budou prodány na Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci při 
tradičním předvánočním jarmarku. Získané peníze budou použity vý-
hradně pro onkologické oddělení na zpříjemnění pobytu dlouhodobě 

nemocných pacientů. Studenti měli 
šanci uvědomit si, že i malá pomoc 
může znamenat pro mnohé hodně. 
Někteří studenti odpoledne navští-
vili lesní školku, ve které doprovo-
dili děti s lucerničkami při hledání 
svatomartinského pokladu. I dětská 
vřelost byla pro studenty příjemným 
obdarováním.

Spolupráce našeho lycea s domovem seniorů, Dětskou klinikou FN i les-
ní školkou bude pokračovat i v dalším období, protože přináší další roz-
měr nejen ve vzdělávání, ale i ve výchově budoucí generace. 

Mgr. Jana Sedláčková a RNDr. Lukáš Műller

Studenti gymnázia opět úspěšní
Již několik let jezdíme se studenty gymnázia, kteří milují literaturu, ob-
zvláště recitaci, do Pardubic na krajskou soutěž „Pardubické poetické 
setkání”.
Již od září začíná maraton hledání textů vhodných k interpretaci. Ni-
kdy to není jednoduché, ale ve spolupráci se studenty, kteří také hledají, 
čtou, se to vždy povede. Někdy s menším, či větším úspěchem.
Letos jsme odjeli 8. 11. s tím, že i letos zabojujeme. Povedlo se.
V první kategorii do sedmnácti let recitovalo celkem 18 recitátorů a Na-
tálie Finsterlová získala druhé místo s bajkou Liška a bobr. Ve druhé ka-
tegorii do dvaceti let jsme měli hned dvě želízka v ohni. Z celkového po-
čtu 13 recitátorů byla Zdeňka Mauerová druhá s textem Miloslava Ho-
luba Kašpárkův sen a Vít Václavek s texty Karla Kryla získal třetí místo.  
I ve třetí kategorii, kategorii literátů, kdy účastníci recitují své vlastní tex-
ty, zvítězil Vít Václavek a Petr Veselka obsadil místo třetí. Kromě všech 
ocenění si ještě Petr Veselka vybojoval cenu diváků, což jak sám Petr 
řekl, je pro něj možná vůbec největší vítězství.
Všichni naši studenti byli naprosto skvělí. Ono, obnažit se a nést vlastní 
kůži na trh před spoustou cizích lidí, je velká odvaha. Moc Vám za to dě-
kujeme a přejeme hodně dalších takových vynikajících výsledků.

Mgr. Jana Sedláčková

Angliáda 2017
V již tradičním termínu ve středu 18. října 2017 
uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia Je-

víčko ve spolupráci s BridgePublishing House a Oxford University Press 
Olomouc čtvrtý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s ná-
zvem Angliáda 2017. Akce byla určena pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porov-
nání svých znalostí a dovedností v anglickém jazyce se svými vrstev-
níky má stále více žáků základních škol. V letošním roce se do soutě-
že zapojil rekordní počet 151 angličtinářů z celkem 14 škol. Účastní-
ci absolvovali test anglického jazyka skládající se ze dvou částí – po-
slechu s porozuměním na úrovni A2 a četby s porozuměním na úrov-
ni A2+. Po vyhodnocení testu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci od-
měněni hodnotnými cenami od partnerů soutěže, každý účastník si také 
ale odnesl drobnou pozornost a velice cenné zkušenosti. Vítězem se stal 
Jakub Kuchař ze ZŠ Kunštát před Julií Štusákovou ze ZŠ Česká Třebová  
a Jakubem Stöhrem ze ZŠ Velké Opatovice. Mezi základními školami zví-
tězili žáci ZŠ Velké Opatovice pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Kou-
delkové před ZŠ Jevíčko. Mgr. Josef Huf

Podzimní Vídeň
Začaly podzimní prázdniny. Většina našich spolužáků si užívala toho, že 
mohou vyspávat až do oběda. Ale my, skupina dobrodruhů, jsme se dne 
26. 10. 2017 přemohli k tomu, abychom vylezli v brzkých ranních hodi-
nách z našich vyhřátých pelechů. Jako každý rok jsme se totiž vypravi-
li na výlet do Vídně.
Dokud jsme projížděli českým  územím, vládlo v autobuse slastné ticho, 
neboť  se naše výprava snažila nabrat síly na náročný den.  Ale hned  
v momentu, kdy jsme přejeli rakouské hranice, všichni nedočkavě poku-
kovali z oken a užívali si krásného výhledu za zajímavého výkladu pana 
profesora Macků.
Naší první zastávkou byl zámek Schönbrunn, který je obklopen nád-
hernými zahradami. Vyskákali jsme z autobusu a s foťáky připravenými  
k výkonu jsme se vydali objevovat krásy a historii tohoto místa. Následo-

vala společná prohlídka centra měs-
ta, při které nám pan profesor ukázal 
nejdůležitější budovy a zákoutí  Víd-
ně. A pak už byl program na následu-
jících pár hodin pouze na nás. 
Já a moji kamarádi jsme jako prv-
ní samozřejmě zamířili hledat něco  
k snědku, s touhou ochutnat pověst-
ný, a pro Rakousko tak typický, Sa-

cherův dort.  S plnými žaludky jsme se pak pomalým krokem přesunuli 
směrem k Albertinu, muzeu umění, ve kterém můžete vidět díla slavných 
velikánů jako je například Picasso nebo Monet.  Zbytek času jsme využili 
k procházkám vídeňskými uličkami a parky a užíváním si slunného dne.
Přibližně ve tři hodiny se naše skupina sešla zpět v autobuse. Náš pro-
gram totiž pokračoval v Prateru, kde si ti odvážnější z nás mohli vyzkou-
šet všemožné bláznivé adrenalinové atrakce a kolotoče.  Ostatní utra-
tili své zbylé peníze za suvenýry a s prázdnými kapsami jsme zamíři-
li zpět domů. Sára Pětvalská, 4. A

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Pohár J. Masopusta – okresní kolo
Třináct studentů Gymnázia Jevíčko se vydalo ve čtvrtek 19. 10. 2017 
na hřiště s umělou trávou do Svitav, kde sehrálo dvě utkání, která roz-
hodla o vítězi okresního kola a také o po-
stupujícím do krajského kola fotbalové sou-
těže středních škol zvané po slavném fotba-
listovi 60. let Josefu Masopustovi. V úvod-
ním zápase se jevíčským gymnazistům dva-
krát podařilo odpovědět střelami Víta Bez-
děka a Jana Hejny na gól studentů Gymnázia 
Polička a v závěru vstřelil velmi cenný vítěz-
ný gól po rohovém kopu hlavou Adam Bar-
tuněk. Díky příznivému losu následovala pro 
jevíčské studenty fotbalisty vítaná pauza,  

v níž Polička porazila Gymnázium Svitavy 2:1. V závěrečném zápasu 
miniturnaje Jevíčko porazilo po jistém výkonu Gymnázium Svitavy 2:0 

po gólech Jana Lexmaula a Jiřího Straky. Bojovnou  
a místy i kvalitní hrou se podařilo okresní kolo 
vyhrát ziskem 6 bodů před Gymnáziem Polička  
a Gymnáziem Svitavy a postoupit do dubnového 
krajského finále v Chrudimi.
Sestava: Marek, Lajšner, Bartuněk, Straka, Bez-
děk, Vedra, Huppert, Štefl, Lexmaul, Hejna, Žédek,  
Vystavěl, Staněk. 

Mgr. Josef Huf
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Zprávy z domova mládeže
V říjnu jsme využili posledních pěkných dnů a zahráli si sportovní hry 
na hřišti. Pekli jsme banánový chlebíček a vařili dýňovou polévku. S vel-
kým ohlasem se setkala návštěva horolezecké stěny ve Velkých Opatovi-
cích, kde si studenti mohli vyzkoušet základy lezení pod dohledem od-
borných instruktorů.
Studenty 2. ročníku čekala v pořadí již druhá tzv. kotilionková prodlou-
žená, na které byli vyhlášeni nejoblíbenější tanečník a tanečnice. 
Letos již podruhé zorganizovali starší studenti pro „nováčky“ na DM 
„Halloweenskou stezku odvahy“. Do této akce se zapojil téměř celý DM. 
Studenti rozmístili v prostorách budovy různá stanoviště s úkoly. Poté 
jsme zhasli všechna světla a pouze za svitu svíček se vypravili jednotliví 
„prváci“ na dobrodružnou výpravu. Po cestě potkávali strašidelné posta-
vy ze známých hororů. Nakonec se všichni sešli na klubovně, kde je če-
kalo malé občerstvení. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem děv-

čatům a chlapcům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. 
V budově DM se uskutečnila výměna všech vchodových dveří a v sou-
časné době probíhají dokončovací práce. Stavba má být předána 1. 12. 
2017.

 Mgr. Darina Gnipová

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI prosinec 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

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

6.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
13.12. VÁNOČNÍ DÍLNA S JANOU

27.12. SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ

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

 

 



www.jevicko.cz

                           Prosinec  2017   / 11Měsíčník města Jevíčka

       Dárečková neděle
   – 3. prosince 2017 – začátek v 15.00 hodin  
   u zámečku   

Kurz trénování paměti pro začátečníky začíná  
8. ledna 2018
Mozek je sval a potřebuje trénovat, máte 
problém si zapamatovat mobilní čísla, číslo 
účtu, co nakoupit? 
Trápí Vás, kde máte klíče, kam jste dali pe-
něženku, zda je zhasnuto? 
Bolí Vás hlava z toho, když nevíte, jak se 
jmenuje ten člověk, s kterým jste právě 
mluvili? Můžete se uklidnit, jelikož tento 
kurz Vás zbaví všech pochybností a naučí Vás jak na to…

Začínáme v pondělí 8. 1. 2018 v 9 hodin na sále v zámečku.
Hlaste se v Městské knihovně emailem, telefonicky, osobně. 
Kurz vede a těší se na Vás paní Pavla Konečná

Nezapomeňte si nabrat dostatek čtení na Vánoce.
Upozorňujeme uživatele knihovny, že knihovna bude v půj-

čovní dny – středu 27. 12, čtvrtek 28. 12 
a sobotu 30. 12.2017 uzavřena. Od 2. ledna 2018 bude 

knihovna opět v provozu.

Děkujeme vám, že chodíte do knihovny a na akce knihovny, že 
knihovna patří do vašich životů a těšíme na společná shledání  

v roce 2018.  Krásné Vánoce přátelé.
                                       Vaše knihovna

Městská knihovna v Jevíčku

Město Jevíčko a studenti lycea

Vás srdečně zvou na

První adventní 
zastavení
První neděle adventní

3. prosince 2017

Setkáme se v 17.00 hodin před Zámečkem, kde Vás čekají 
adventní písně a pohádka.

V 17.30 bude na Palackého náměstí rozsvícen 
vánoční strom.

Hudbou doprovodí studenti lycea a žestě ZUŠ Jevíčko.
Pro dospělé bude připraven punč a teplý čaj.

Děti si mohou přinést lucerničky se svíčkami.
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Základní umělecká škola Jevíčko 
  zve všechny příznivce hudby 
     na 

ADVENTNÍ KONCERT  
 učitelů a hostů ZUŠ   Jevíčko 

 
 

KDY: třetí neděle adventní 17. 12. 2017 v 15:OO 
KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
~~ vstupné dobrovolné ~~ 

RC Palouček a Město Jevíčko Vás srdečně zvou na 

 

MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL  
                   s nadílkou pro děti 

2. neděle adventní, 10. prosince 2017  

v 15:00 hodin v sále hotelu Morava 

- vystoupení tanečníků ZUŠ Jevíčko  
- zábavný program pro děti a soutěž o „NEJ MASKU“  
- nadílka s Mikulášem, čertem a andělem 

 
                   --- vstupné dobrovolné ---  

PŘEHLED AKCÍ JEVÍČKO PROSINEC
02. 12.  09:00  MIKULÁŠSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ, 
   HALA TJ

03. 12. 15:00  DÁREČKOVÁ NEDĚLE, ZÁMEČEK

03. 12. 16:14  MIKULÁŠSKÁ JÍZDA, NÁDRAŽÍ

03. 12. 17:00  PRŮVOD OD ZÁMEČKU, PŘED ZÁMEČKEM

03. 12. 17:30  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 
   PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

06. 12. 18:00  HAJAJI S HOSTEM, KAVÁRNA BAR 2. SVĚT

09. 12. 09:00  BASKETBALOVÁ SOBOTA, HALA TJ

10. 12 15:00  MIKULÁŠSKÝ KARNEVAL, HOTEL MORAVA

11. 12. 16:00  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, SÁL ZÁMEČKU

15. 12. 08:00  VÁNOČNÍ JARMARK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

15. 12.  19:00  CZECH CANADIAN COLLUSION 
  – VÁNOČNÍ PÍSNĚ

   KONCERT S KYTARISTOU L. ŠMOLDASEM, 
   SYNAGOGA

16. 12. 13:30  PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ, PALACKÉHO N.

17. 12. 15:00  ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ, KNPM

19. 12. 16:00  PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, SYNAGOGA

19. 12. 17:30  PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ, SYNAGOGA

20. 12.  17:00  VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ, KINO ASTRA

21. 12. 14:00  VÁNOČNÍ HRÁTKY, GYMNÁZIUM JEVÍČKO

23. 12. 11:00  KOLEDOVÁNÍ DECH. ORCHESTRU S PŘEDÁNÍM  
   BETLÉMSKÉHO SVĚTLA, PALACKÉHO N.

23. 12.  10:00  VÁNOČNÍ TURNAJ V PINGPONGU, 
   DĚTI, HALA TJ

23. 12. 14:00  VÁNOČNÍ TURNAJ V PINGPONGU, 
   DOSPĚLÍ, HALA TJ

24. 12. 14:00  OTEVÍRÁNÍ BETLÉMA A VÁNOČNÍ HRA, KNPM

26. 12. 09:00  ŠTĚPÁNSKÝ FOTBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ, 
   HALA TJ

27. 12. 13:00  VÁNOČNÍ TURNAJ V BADMINTONU, HALA TJ

31. 12. 17:00  NOVOROČNÍ PŘÍPITEK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

                             MĚSTO JEVÍČKO A TIC JEVÍČKO POŘÁDÁ         

                           VÁNOČNÍ JARMARK 

        15. 12. 2017  8:00 
PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 

VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI S JANČOU A MAGDOU 

15:00  - K POSLECHU DECHOVÝ ORCHESTR 

 A KOMORNÍ PĚVECKÝ SBOR ZUŠ JEVÍČKO 

        Přijďte ochutnat dobroty, nakoupit dárky a 
naladit se do příjemné vánoční atmosféry 

                                                  
           POZVÁNKA NA KONCERT                           
                              19:00  SYNAGOGA -CZECH CANADIAN COLLUSION - VÁNOČNÍ PÍSNĚ  

KOLEDOVÁNÍ 
DECHOVÉHO ORCHESTRU

„MALOHANAČKA“
S PŘEDÁNÍM 

BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
SKAUTY Z JEVÍČKA

23. 12. 2017 
PALACKÉHO NÁM. 

 11:00-12:00 hod.
skauti + Malohanačka

16:00-17:00 hod.
skauti
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Milí rodiče, přátelé, spolužáci, kolegové,  
ZŠ Jevíčko Vás zve  

na 
 

 

 
 

 

Kdy: 20. 12. 2017 od 17.00 hod. 
 

Kde: Kino Jevíčko 
 
 

Přijďte si s námi zazpívat a užít si 
v předvánočním shonu trochu pohody a klidu. 

 
Srdečně zvou žáci a učitelé Základní školy 

v Jevíčku.  
 

Vstupné dobrovolné 

             TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK 

    

          Srdečně zveme občany na 

     novoroční přípitek s ohňostrojem 

    31. 12. 2017  17:00 
 MěÚ Palackého náměstí 

           se starostou,  

              místostarostou 

     a zastupiteli Města Jevíčka 
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Hledám byt 1 + 1 nebo 2 + 1 v Jevíčku nebo Velkých 
Opatovicích, nevadí původní stav. Děkuji za nabídku.

 Tel.: 773 463 891.

Sháním chalupu nebo starší domek, příp. zemědělskou 
usedlost, se zahradou nebo pozemky, v okolí do 30 km od 
M. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. Může být i horší stav. 

Tel.: 774 765 437.

Přivýdělek z domova.
www.primavydelek.cz

Prodám rodinný dům se dvěma samostatnými byty, 
garáží a zahradou v Jevíčku. Stavba z roku 1972 

bez nutných oprav. Tel.: 602 751 543.

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře 
budovy Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). 

Prostory 20 m2 – 60 m2, možno i spojit. 
Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, 

výrobní činnost, ordinace. Telefon 602 751 543.

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.

  

 

 
  NABÍZÍME K PRONÁJMU 
   ZREKONSTRUOVANÉ BYTY V JEVÍČKU 

   TEL.: 721 800 382 

 

 

 

 

 

 

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

Tel.: 735 091 541.
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.
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Jaký byl rok 2017 pro jevíčské spolky
Prosinec je prodchnut očekáváním vánočních svátků, které si přejeme 
strávit v rodinném kruhu, je provoněn jehličím a cukrovím a naplněn 
touhou udělat radost svým blízkým. Zároveň však s sebou nese bilancu-
jící obraz uplynulých dvanácti měsíců. Lidé se ohlíží zpět, hodnotí uply-
nulý rok a zároveň mají nějaká očekávání a přání od roku nadcházejí-
cího. 
V prosincovém úvodníku zhodnotil pan starosta a místostarosta uply-
nulých dvanáct měsíců našeho města a právě na jejich řádky bych chtěla 
navázat. Neodmyslitelnou součástí města Jevíčka je totiž spolkový život, 
který se stará nejen o aktivity, pobavení, ale také odpočinek a ponaučení 
občanů města. Oslovila jsem tedy všechny činné spolky v našem městě, 
a že jich není málo, a poprosila je o krátké shrnutí jejich aktivit a úspě-
chů v uplynulém roce a o nastínění jejich plánů do nového roku 2018. 
Zástupcům jevíčských spolků jsem položila tyto otázky: 
„Jak byste zhodnotili činnost vašeho spolku v uplynulém roce? Jste v zá-
věru roku spokojeni s vašimi výsledky?“
„Jaké jsou vaše vyhlídky do nadcházejícího roku?“

Skautské oddíly Jevíčko
Rok 2017 byl pro naše oddíly programově velice bohatý. Mj. šestkrát 
týdně schůzky jednotlivých družin, výpravy, víkendovky, Skautská Ivan-
čena, Květinový den, celostátní setkání oddílů na Plumlově, brigády na 
rekonstrukci evangelického kostelíčku v Moravské Chrastové, dva letní 
tábory v Trhonicích, cyklo-puťák po Chřibech, dvě expedice na Ukraji-
nu, rádcovský kurz Alfa, hromadné darování krve, víkendovky v jesky-
ních Moravského krasu, Betlémské světlo…
V nadcházejícím roce bychom, mimo tradiční akce, rádi posílili vzájem-
nou spolupráci se skauty ze Zakarpatské oblasti Ukrajiny a Prešovské-
ho kraje. Plánujeme uspořádat další část projektu OWLISH (mezinárod-
ní skautský tábor partnerských oddílů) - tentokráte na Východním Slo-
vensku s účastí ukrajinských skautů. (Petr Votroubek)

Pionýr Jevíčko
Naši hlavní prioritou je udržování tradic v dětském hnutí. Byli jsme pio-
nýry před rokem 1989 a jsme i nadále. Je pravdou, že byrokracie přibý-
vá i v naší organizaci, ale není to důvod k jakékoli transformaci. Pionýr 
Jevíčko má na Slovensku stále vysoký kredit. V letošním roce se podaři-
lo uspořádat již 64. letní tábor. Počet účastníků se stabilizoval a osvědči-
lo se i nové personální zabezpečení tábora. Stále doplňujeme náš www.
bobrdol.cz. Tam se můžete například podívat i na historii organizace od 
roku 1950.
Naše největší výzva je pokračovat v systému, kterému celý svůj život vě-
noval František Továrek. (Roman Műller)

Cantilo
V roce 2017 účinkovalo Cantilo Jevíčko na dvanácti koncertech ve svém 
okolí, pořádalo 7. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka, kde 
zpívaly kromě pořádajícího Cantila pěvecké sbory z Brna, Ostravy. Zpě-
váci se se svým sbormistrem sešli na 42 zkouškách a čtyřech celoden-
ních soustředěních a mají dnes na repertoáru přes 70 skladeb. Z toho 
je vidět velká aktivita sboru a vždy hrdost z reprezentace města Jevíčka, 
které propagujeme. Spokojenost s výsledky máme tehdy, když jsou spo-
kojeni naši posluchači, kteří v hojném počtu navštíví naše vystoupení.
Vyhlídky v následujícím roce 2018 se odvíjí vždy z práce v roce přede-
šlém, protože zpívání ve sboru a jeho vedení je prací dlouhodobou, pro-
myšlenou a poctivou. Čeká nás v dubnu další ročník přehlídky Okolo Je-
víčka, který je už naplněn, další desítka koncertů v našem regionu bě-
hem roku a letní pozvání pana senátora Radko Martínka k uspořádá-
ní koncertu Cantila ve Valdštejnských zahradách v Praze. (Luděk Klimeš) 

JSDH Jevíčko
Jednotka jevíčských hasičů prožila úspěšný rok. Počet výjezdů k mimo-
řádným událostem se blíží k hranici sto.  Obnovili jsme zásahovou tech-
niku a vybavení je na solidní úrovni. Zaznamenali jsme i úspěchy v očích 
veřejnosti v soutěži ADHR 2017. Zúčastnili jsme se MČR ve vyprošťová-
ní z havarovaných vozidel. Až na stálé dlouhodobé problémy s počtem  
a aktivitou některých členů jednotky jsme s rokem 2017 spokojeni. 
Pevně věříme, že rok 2018 bude minimálně stejný jako rok letošní. (Sta-
nislav Ducháček)

SDH Jevíčko
Uplynulý rok 2017 bych zhodnotil jako úspěšný z hlediska uspořáda-
ných akcí, kdy jsme se podíleli na akcích nejen ve městě Jevíčku, ale  
i mimo naše město. Průměrný po sportovní stránce, kde vynikaly přede-

vším naše dorostenecké kolektivy. Za neúspěch považuji ztrátu trénin-
kového prostoru, kdy jsme více než deset let používali soukromý poze-
mek pana Stanislava Dokoupila, za což mu patří velké poděkování všech 
hasičů a že to s námi tak dlouho vydržel.
Vyhlídky do nového roku jsou především v nalezení prostoru pro tréno-
vání mládeže, dorostu, dospělých a jeho zařízení pro tuto činnost. Po-
malu se začneme připravovat na oslavy založení SDH Jevíčko a k tomu 
budeme pořádat akce, které máme v plánu každý rok. (Jan Bidmon)

Rybáři Jevíčko
Činnost našeho spolku v uplynulém roce hodnotím kladně, i když je ne-
ustále co zlepšovat. Plán zarybnění jsme se snažili dodržet, ale v hor-
kých, suchých, letních dnech nebylo možné od našich dodavatelů ryby 
zakoupit. Termíny sečení a údržby našich vod jsme dodrželi v čas, takže 
i v téhle oblasti můžeme být spokojeni.    
V následujícím roce doufáme, že budou ukončeny práce na odtěžení 
sedimentu na Smolenské přehradě. A snad na podzim, jestli se podaří 
přehradu napustit, bychom začali pomalu vracet život pod vodní hladi-
nu rybí osádkou. Určitě budeme pořádat Dětské rybářské závody opět 
na rybníku u kostelíčku, dále pak rybí speciality na Jevíčské pouti. (Ka-
mil Finsterle)

Myslivecké sdružení Jevíčko
Činnost naše spolku v uplynulém roce, jako předseda MS Jevíčko z.s., 
bych hodnotil velmi pozitivně. Pod naší záštitou proběhly dvě úspěš-
né akce. Jarní zvěřinové hody a 3. ročník Arnoštovské pouti  ve spolu-
práci s Městem Jevíčko. Obě tyto akce měly u veřejnosti velice dobré 
ohlasy. Díky těmto akcím a podpoře města se nám daří budovat zázemí 
pro naše aktivity a výkon myslivosti. Samozřejmě nesmím opomenout 
tu nejdůležitější činnost, kterou vykonáváme, a tou je péče o zvěř, která 
obnáší spoustu času každého z nás. Tím je například přikrmování zvěře, 
stavba krmných a mysliveckých zařízení  i samotný lov.
Naše vyhlídky do nadcházejícího roku? V roce 2018 bychom chtěli do-
končit práce na naší myslivecké klubovně. Dále se chystáme opět uspo-
řádat zvěřinové hody, být nápomocni s organizací dětského dne a usku-
tečnit 4. ročník Arnoštovské pouti.  V neposlední řadě bychom rádi po-
kračovali ve spolupráci s Městem Jevíčko. Ačkoliv se blíží komunální vol-
by, doufáme, že vedení Města Jevíčka bude opět vstřícné a bude s námi 
nadále spolupracovat. (Martin Pávek)

Český svaz chovatelů Jevíčko
V letošním roce hodnotíme naši chovatelskou činnost jako velmi zda-
řilou. V průběhu roku jsme uskutečnili dvě úspěšné výstavy drobného 
zvířectva, kdy i návštěvnost z řad občanů byla celkem uspokojivá. Mimo 
jiné jsme provedli rekonstrukci klubovny se zateplením stropu včetně 
nové elektriky a to také za přispění města Jevíčka, za což touto cestou 
děkujeme. 
V příštím roce chceme pokračovat nadále s pořádáním výstav a čeká nás 
dále dokončení rekonstrukce kuchyně. Nadále budeme spolupracovat  
s jinými organizacemi v Jevíčku. (Lubomír Krejčí)

Český svaz včelařů Jevíčko
V minulém roce jsme se snažili zviditelnit náš spolek ZO ČSV Jevíčko 
již zavedenými kulturními akcemi, kterými jsou účast našeho spolku na 
Jevíčské pouti, organizace Včelařského dne v areálu Chovatelů Jevíč-
ko a v neposlední řadě jsme uspořádali společný zájezd pro naše čle-
ny. Výsledky letošní sezóny, co se včelaření týče, se nedají popsat jinak 
než jako neuspokojivé. Jaro bylo poznamenáno výskytem nosemy, kte-
rá sklátila 20% včelstev. Další průběh roku byl, co se výnosu medu týče, 
podprůměrný a závěr roku zdrcující – nosema způsobila úhyny dalších 
30% včelstev v naší ZO.
Pro další rok si přejeme hlavně zdraví a minimum nemocí pro naše včel-
stva, tak abychom dokázali zachovat tradici včelařství i pro naše další 
generace. (Jaroslav Mauer)

Turisté
My turisté z Malé Hané (dříve z Jevíčka) vlastně nejsme ani zapsaný spo-
lek, ani občanské sdružení. Jsme jen parta turistů, která pořádá pravidel-
né výlety. Do konce roku 2017 plánujeme uskutečnit 50 středečních vý-
letů. Rovněž se zúčastňujeme turistických zájezdů a pochodů okolních 
turistických oddílů. V letošním roce to bylo 30 sobotních akcí. Rok 2017 
zakončíme Silvestrovským výletem do Ameriky (Bělá u Jevíčka). Svoji 
činnost oficiálně nehodnotíme, jen si o výletech neformálně povídáme. 
Já myslím, že naše děvčata budou s letošním rokem spokojena.                                                                     
Rok 2018 vidím optimisticky. Letos byla účast našich turistů velmi pěk-
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ná. Scházelo se nás 15 až 35. A ani rok 2018 by neměl být výjimkou. Zase 
budeme pořádat pravidelné středeční výlety a účastnit se i akcí okolních 
turistických oddílů. (Josef Peka)

T. J. SK Jevíčko, z.s.
Oddíl kopané SK Jevíčko sdružuje v současnosti téměř stovku členů,  
z nichž tvoří mládež více než polovinu. Do soutěží okresní úrovně se za-
pojují celky mužů, dorostu, žáků a mladší a starší přípravky. Z organi-
začních důvodů hrají celky dorostu a žáků své soutěže na Blanensku. Po 
sportovní stránce je nejúspěšnější celek mužů, který se pod vedením 
trenéra L. Továrka i přes personální proměnu stabilně umísťuje v po-
předí okresního přeboru Svitavska. Mládežnické celky dorostu a žáků 
po trenérských změnách bojují občas nerovné zápasy proti vyspělejším 
(fyzicky a někdy i fotbalově) protivníkům. Zvýšený počet elévů umož-
nil trenérovi přípravky M. Khýrovi účastnit se turnajů mladší i starší ka-
tegorie, kdy se dařilo dosahovat dílčích úspěchů. Pozitivem je pravidel-
ná tréninková činnost mládežnických celků, která probíhá dvakrát týdně 
na travnatém hřišti na „eská“ a také na umělém hřišti gymnázia. V zim-
ním období se využívá jak tělocvična ZŠ, tak sportovní hala na Žlíbkách. 
Po organizační stránce je určitě úspěchem bezproblémové elektronické 
vedení evidence členské základny v informačním systému FAČR a ČUS  
a s tím spojená elektronická evidence všech sehraných mistrovských zá-
pasů na adrese www.is.fotbal.cz. Finanční prostředky na zajištění provo-
zu oddílu a údržby areálu pocházejí hlavně z grantových dotací města 
Jevíčka, za což patří městu velké poděkování, podařilo se získat i dota-
ci MŠMT z Programu VIII na činnost mládeže. Další prostředky získává 
oddíl z členských příspěvků a aktivní pomocí svých členů při pořádání 
různých akcí jako například Závod míru nejmladších, Fotbalové Šibřinky, 
Výstava jezevčíků či Jevíčská pouť. A vítanou finanční injekcí jsou i dary 
několika místních firem.
Zájmem oddílu je rozšiřovat členskou základnu mládeže zajištěním kva-
litního tréninkového zázemí a kvalifikovaných trenérů. Sehrát úspěšně 
jarní část sezóny 2017/2018 ve všech kategoriích. Přihlásit se do sou-
těží sezóny 2018/2019 v co nejširším počtu kategorií. Uspořádat halo-
vé turnaje  - Mikulášský turnaj mužů, Vánoční turnaj žáků, … Pokračovat  
v údržbě areálu na „eská“ – revitalizace hrací plochy a okolní zeleně, vy-
čištění požární nádrže, atd. Uspořádat Fotbalové Šibřinky. Zapojit se do 
pořádání dalších městských akcí. (Josef Huf)

TJ Sokol Jevíčko
Rád bych vyzdvihl akci Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce, 
4. ročník memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla, kterého se zúčastnilo přes 
150 lidí.  Výbor Sokola začal jednat se zástupci města Jevíčka o možném 
převodu areálu Tyršovy plovárny. Za oddíly Všestrannosti, Florbalu a Te-
nisu bych rád poděkoval vedoucím za jejich obětavou práci.
Rádi bychom rozšířili naše řady o nové aktivní členy popř. nové oddíly. 
Rok 2018 se nese v Sokole na vlně oslav 100 let vzniku samostatné re-
publiky s vyvrcholením 1. - 6. července v Praze XVI. Všesokolským sle-
tem, kterého se naši cvičenci zúčastní se skladbou „Princezna republi-
ka“. (náčelník Vít Musil)

Tenis club Jevíčko
Všechny tři družstva, dorostenců, dospělých a seniorů, úspěšně odehrá-
ly všechna soutěžní utkání, uspořádali jsme dva tradiční turnaje „O Je-
víčskou věž“, díky brigádnické pomoci i díky pracovníkům města jsme 
„jakž takž“ zrekonstruovali kurt č. 2 a udržovali v dobrém stavu i dal-
ší dva kurty, které využívají nejen naši členové. Členové našeho spolku 
se podíleli a podílejí na údržbě a zvelebování celého areálu i sportovní 
haly v rámci svých možností. Se sportovními výsledky družstev i s prů-
během obou turnajů jsme vcelku spokojeni. Do budoucna ale máme 
před sebou nevyhnutelnou rekonstrukci kurtů č. 1 a 2, ale tohle nebu-
de „jen“ v našich silách.
Opět bychom chtěli udržet všechny družstva a přihlásit je do krajských 
soutěží v roce 2018, uspořádat oba naše tenisové turnaje, přilákat k te-
nisu více dětí a spolupodílet se na všech akcích, které v areálu probíha-
jí. Hlavním cílem ale bude rekonstrukce minimálně kurtu č. 1, i když to 
možná v příštím roce nezvládneme, tohle bude běh na delší trať, ale dva 
nejstarší kurty to už po osmdesáti letech existence nutně potřebují, kurt 
č. 1 jen po třiceti. Zvažujeme také výměnu čerpadla na kropení dvorců. 
(Radomil Sedlák)

TJ Cykloklub Jevíčko
Spokojeni určitě jsme, na poli sportovním i organizačním se nám poda-
řilo úspěšně realizovat všechny akce, které jsme měli v plánu. A proto-
že se na nich již dlouhodobě podílejí i naši partneři, o pocit spokojenos-
ti se s nimi rádi podělíme.

Rádi bychom zvýšili sportovní úroveň květnového Závodu míru nej-
mladších účastí jednoho velmi kvalitního týmu ze země cyklistice za-
slíbené. Konkrétní zatím nebudeme, nechte se překvapit. (Jan Finsterle)

Basket klub Jevíčko 
V roce 2017 se basketbalovému klubu podařilo zorganizovat dvě bas-
ketbalové soboty za podpory republikového projektu „Sportuj s námi“. 
Je to akce pro širokou veřejnost a rodiče s dětmi. Propagujeme tímto 
basketbalovou hru, radost z pohybu a alternativu zdravého životního 
stylu. Zúčastnili jsme se neregionálních turnajů v Borotíně u Tábora, Kr-
nově, Brně, Mohelnici, Znojmě… Uspořádali jsme „Noc s basketbalem“ 
a zahájili spolupráci s významnými kluby v Prostějově a ve Svitavách.
Na jaře roku 2018 bychom rádi uspořádali turnaj pro kategorii star-
ších děvčat (cca 10 družstev z celé republiky). Máme naplánované bas-
ketbalové soboty a dostali jsme pozvánky na další turnaje mimo regi-
on města. Pokračujeme ve spolupráci s kluby z okolních měst (Svitavy, 
Prostějov, Mohelnice). Trénujeme pětkrát týdně v místních sportovních 
halách a členská základna činí cca 70 dětí. Chtěl bych tímto poděkovat 
všem sponzorům, bez kterých bychom basketbalový spolek po finanč-
ní stránce nedokázali zabezpečit. Velké poděkování patří všem trenérům  
a funkcionářům, kteří se ve svém volném čase a bez nároku na odměnu 
celoročně věnují dětem a snaží se je naučit tuto krásnou sportovní dis-
ciplínu. Sportu zdar a basketbalu zvlášť! (Radek Vymětal)

Ze Zámečku do světa
Ze Zámečku do světa v tomto roce pokračoval ve stejném duchu jako 
v letech minulých. Účelem spolku nadále zůstává provozování volno-
časových aktivit dětí, mládeže, ale i dospělých. Nabízí zájemcům výuku  
v oborech výtvarném, tanečním, ale i hudebních. Děti mohou navštěvo-
vat také kroužek zumby nebo mažoretek. Mažoretky Amorion jsou pro-
střednictvím našeho spolku propojeny s aktivitami Základní umělecké 
školy Jevíčko při veřejných vystoupeních Dechového orchestru Zuš Je-
víčko a dalších kulturních akcích škol a obce. Přispíváme tak ke zkvalit-
nění kulturního dění v našem regionu. V letošním školním roce se poda-
řilo zachovat provoz Klubu Klubko, který organizuje odpolední program 
pro děti. Spolek také zajišťuje vystupování souborů na veřejných akcích. 
V  roce 2017 spolek získal opět několik grantů jak z pobídek města, tak 
i z Pardubického kraje. Tato podpora je pro naši činnost nezbytná. Uply-
nulý rok byl tedy úspěšný nejen po hospodářské stránce, ale i po strán-
ce naplnění účelu spolku.
Na poslední schůzi spolku bylo schváleno, že se předsedou spolku 
stane Mgr.art. Ondřej Čada. Mnoho dalších úspěchů nejen jemu, ale  
i ostatním členům spolku přeje MgA. Renata Štindlová. 

RC Palouček 
Naše činnost celý rok probíhala podle stanoveného ročního plánu, kde 
se zaměřujeme především na práci s rodinami, s předškolními dětmi  
a seniory. Těm je také upraven program na Paloučku. Úzce jsme také 
spolupracovali na různých akcí s městem Jevíčko, které nás také finanč-
ně v rámci grantů města podporuje. 
S naší činností jsme spokojeni, ale samozřejmě je spousta věcí, které 
chceme v příštím roce zlepšit a také přidat další možnosti volno časo-
vého vyžití těchto skupin (rozšíření stávajících služeb a rozšíření otevíra-
cí doby). Touto cestou bych chtěla poděkovat za činnost a pomoc všem 
„hlídacím maminkám“ za jejich skvělou práci a také všem, kteří nás pod-
porují. (Jana Junková)

Hajaji 
V září letošního roku bylo založeno literární sdružení Hajaji, které nabízí 
setkání s literaturou a knihou široké veřejnosti. Stávající či budoucí mi-
lovníci literatury se schází jedenkrát měsíčně a vždy je čeká jiný program 
s rozmanitými tématy. Setkání jsou obohacena zajímavými hosty a dis-
kusemi. (Jiřina Finsterlová)

Nu a závěrečné slovo zbývá na mě… Jak je vidět z řádků výše, činnost je-
víčských spolků v uplynulém roce je doslova obdivuhodná. Za jejich ak-
tivity jim patří velké dík, jelikož jde o práci, kterou dělají nejen pro své 
potěšení, ale zejména pro druhé lidi. Záslužná je zejména aktivita, kte-
rou spolky věnují dětem a mládeži, kteří se tak mohou naučit něče-
mu novému, zdokonalovat se v dané oblasti a posunout své cíle no-
vým směrem. 
Sama vím, že práce pro druhé lidi je nelehká a někdy i nevděčná. Pro-
to přejme všem jevíčským spolkům do nadcházejícího roku hodně síly, 
elánu, trpělivosti, optimismu a hlavně co nejvíce radosti z jejich koníčku. 

Mgr. Jitka Budigová
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Společenská rubrika
listopad 2017

Naši jubilanti:

Jan Musil
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice
Listopadová akce knihovny

V pátek 10. listopadu 2017 proběhla akce „Pod-
zimní tvoření spojené se čtením“. Akce byla sou-
částí projektu „Nezapomeňte (se) vrátit“. A co 
jsme dělali? Četli jsme si pohádky od české spi-
sovatelky Boženy Němcové a při poslouchání 
pohádek jsme vytvářeli hezké svícny s podzimní 
tématikou. Takže jsme si četli, vytvářeli, povídali 
si s dětmi. Děti se chlubily a také nám přednáše-
ly básničky a zpívaly písničky, které mají připra-
vené pro pana Mikuláše, na kterého se již hod-
ně těší. Příjemně  prožité odpoledne nám rych-
le uběhlo a děti si domů odnášely své velmi zda-
řilé výtvory.
                                                                                        

Helena Neuerová – knihovnice

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
V souvislosti se zabezpečením zim-

ní údržby veřejných prostranství v obci 
v průběhu zimy 2017 – 2018, žádáme 
občany, aby věnovali zvýšenou pozor-
nost způsobu parkování vozidel na ve-
řejných prostranstvích. Jedná se zejmé-
na o neomezování průjezdu mechani-
zací s radlicí, která zajišťují odstranění 
sněhu plužením z veřejných prostran-

ství (především komunikací). Stejně tak 
se jedná i o svoz komunálního odpadu. 
Případné dotazy nebo připomínky pro 
zimní údržbu komunikací zanechávejte 

v kanceláři OÚ.
SOUČASNĚ DĚKUJI VŠEM MAJITE-
LŮM NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ VLAST-
NÍMI SILAMI A PROSTŘEDKY ZA-

JIŠŤUJÍ ÚKLID CHODNÍKŮ A VEŘEJ-
NÝCH PROSTRANSTVÍ.

Dalibor Šebek, starosta obce

POZVÁNÍ NA  
SILVESTROVSKÝ  

MINIOHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany dne 
31.12.2017 od 18:00 hod. k obecnímu úřa-
du na silvestrovský miniohňostroj. 

Jménem celého obecního zastupitel-
stva přeji Všem spokojené prožití vá-
nočních svátků a v novém roce 2018 
hodně zdraví, štěstí a osobní spokoje-
nosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

PŘÁNÍ
Vánoce plné radosti a pohody, dobrou 
náladu, která hřeje v mrazu, štěstí, zdraví 
a ten nejkrásnější Nový rok, který přinese 
splnění všech přání. 
V novém roce 2018 jen to nejlepší Vám 
všem přeje celý tým ČČK (Honzírková Ro-
mana ml., Macková Jana, Neuerová He-
lena, Parolková Radka, Pospíšilová Ale-
na, Sečová Kamila, Seidlová Dana, Slou-
ka Daniel a Živný Jiří).

Helena Neuerová - ČKK

!!! UPOZORNĚNÍ FIRMY 
SITA CZ !!!

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEDÁ-
VALI DO SVOZOVÝCH NÁDOB 
TEPLÝ, HORKÝ NEBO ŽHAVÝ 

POPEL. DÁLE DO NÁDOB NEPA-
TŘÍ BIOODPAD, 
STAVEBNÍ SUŤ 

APOD.

Pracovníci prová-
dějící svoz nádob 
s odpady mají za 

úkol před jejich výsypem zkontro-
lovat obsah nádob. Nádoby obsa-
hující teplý, horký nebo žhavý po-
pel nebudou z bezpečnostních dů-
vodů a zamezení požáru do svo-
zového vozidla vysypány a budou 
ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení. 
    SITA CZ a.s.

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA 
PARNÍHO VLAKU

V NEDĚLI 3. PROSINCE 2017 
V 16:23 BUDE V OBCI ZASTAVO-

VAT HISTORICKÝ PARNÍ VLAK

Pozn. kompletní informace 
a jízdní řád je uveden na str. 15 

zpravodaje 
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DRAKIÁDA 
V sobotu 28. října 2017 se uskutečnila drakiáda.

Stezka odvahy - ohlédnutí
V sobotu 21. října 2017 se ve večerních hodinách uskutečnil 12-tý roč-

ník „Stezky odvahy“. Cesta vedla temným, 
strašidelným lesem. Les byl plný malých 
skřítků, kvílících hejkalů, tančících rusalek 
a víl, létajících chlupatých potvůrek, svě-
télkujících bludiček a duchů. Letos stez-
ku navštívilo asi 95 odvážlivců. Na konci 
stezky čekalo na všechny účastníky boha-
té pohoštění a teplý čaj. 
Cestu lemovalo 250 rozžatých světý-
lek (svíček) a 15 lampiónků. Trasu stře-
žilo 20 dobrovolníků (Tomáš M., Danek 
S. ml., Danek N., Jiří P., Jiří F., Honza H., 
Dana H., Dáša S., Daniel S., Karel N., Mi-
rek F., Petr K., Jiří Ž., Zdeněk N., Martin 

Ž., Danek S. st., Zuz-
ka M., Jarda M., Hele-
na N., Jana M.). O po-
hoštění na startu i v cíli 
se postaraly (Roman-
ka H., Dana S., Radka P., 
Andrea J., Alena P., Jana 
J.) – všem pomocníkům 
děkujeme. A HLAVNĚ 
MOC DĚKUJEME taj-
nému dobrovolníko-
vi, který nám následují-
cí den pomohl posbírat 
v lese téměř všechny 
naše svíčky (170 kusů!). 
Přejeme mu, ať si je ve 
zdraví užije. (No, kdyby 
nám je chtěl vrátit, tak 
může, použili bychom 
je i příští rok).
Helena Neuerová - ČKK

Výlov rybníka na Zálesí 
V sobotu 11. listopadu 2017 proběhl na Zálesí výlov rybníka.
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci prosinci:

 Vladimíra Smítalová

 Milan Hacura

 Jindřich Lexmann

 Aleš Bužek

 Miroslav Peřina
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme 

na tradiční silvestrovský ohňostroj. 
Akce se uskuteční 31. 12. 2017 

v 19:00 hodin před hasičskou zbrojnicí, kde bude připraveno pro 
zahřátí malé občerstvení pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás       Sbor dobrovolných hasičů Chornice

Sdělujeme občanům, kteří se rozhodnou poskytnout dar na opravu chornické 
věže, že tak mohou učinit nejpozději do 31. 12. v kanceláři OÚ.

ZVEME OBČANY NA TRADIČNÍ 

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ  
S DECHOVÝM 

ORCHESTREM ZUŠ JEVÍČKO 
V SOBOTU 16. PROSINCE V 15:00 HOD.  

U KULTURNÍHO DOMU. PŘIPRAVENO BUDE 
MALÉ HŘEJIVÉ OBČERSTVENÍ.
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ANGLIÁDA 2017
Dne 18.10.2017 se sedm žáků devátého ročníku zúčastnilo 
soutěže o nejlepšího mladého angličtináře pořádané gym-
náziem v Jevíčku. Žáci byli testováni poslechem a četbou s 
porozuměním a psaním krátkého textu. Soutěže se zúčast-
nilo 151 žáků ze 14ti škol. Naše škola se umístila na 9. mís-
tě. Gratulujeme třem nejlepším žákům z naší školy – Te-
reze Přichystalové, Sebastianu Karvayovi a Tereze Viktorii 
Gluchové. 
                                                                                                                                                      

Malé ohlédnutí za divadelními představeními Ani za milion! a Bez předsudků

Nanokam – výlet  
do mikrosvěta

Hvězdárna a planetárium Brno nenabízí jen astronomické 
pořady, ale také ty, které slouží jako doplněk výuky příro-
dopisu a biologie. Jedním z takových je program Nanokam, 
na který se v říjnu vydali žáci 6. a 7. třídy. Tento program je 
zavedl do království bakterií, prvoků, hub, rostlin i živoči-
chů, jejichž velikost se měří v mikrometrech, jednotce tisíc-
krát menší než milimetr, a to vše díky unikátním vizualizacím 

z a l o ž e -
ným na 
reálných 
záběrech 
z elektro-
n o v ý c h 
m i k r o -
skopů.
Doplňko-
vým pro-
gramem 

v Brně byla také návštěva kasemat, které tu vznikly v době 
baroka, kdy se hrad Špilberk měnil na pevnost. Jako věze-
ní pak sloužily pro zločince z celé Habsburské monarchie. 
Poutavý výklad průvodce nás všechny zaujal.

Mgr. Alena Továrková
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Beseda s výtvarnicí a etnografkou Kamilou Skopovou  
v pátek 3. 11. 2017 

„…..zase někdy nashledanou“ – tak se v pamětní knize po-
slední větou loučila naše každoroční návštěvnice – paní 
Kamila Skopová. ... a po roce její osmá návštěva v jaromě-
řické knihovně přesvědčila, že řada jejích příznivců stále 
narůstá. Nevnucujícím způsobem podněcuje všemi svými 
dovednostmi národnostní identitu, smysl pro tradici a dů-
ležitost zachování kulturního odkazu našich předků.
Její činorodost je obdivuhodná i s narůstajícím věkem. 
Při páteční besedě 3. 11. 2017 nám představila většinu 

svých autorských knih, které si sama ilustruje. Nově vydaná kniha „Čechy, domov můj“ (vyda-
vatelství Grada) se zařadí zajisté mezi klenoty národopisné literatury. Přesvědčuje nás o svém 
širokém spektru znalostí ze všech českých krajů – 
stavby, kroje, písně, tance, slovesnost a nářečí, vzájemné vztahy, zvyky a obyčeje, rituály, ale 
také lidová strava. 
Srdeční vztah k lidové písničce výtvarně zpracovala v Písničkovém kalendáři na rok 2018, který 
si můžete zajistit i v naší knihovně.
Aby zazněla hudba i pod stromečkem, doplnila milými kresbami soubor českých i moravských 
koled, který také vychází v těchto dnech. 
Lidové písničky nás provázely po celý podvečer srdečné besedy. Členové souboru Ječmínek – 
houslistka Slávka Šmídová a cimbál s panem ing. Boudným – rozezpívali hosty výstavní síně.
Nic nechybělo – milé slovo, hudba, malé občerstvení, skvělá nálada. Všem – za vzájemně vytvo-
řený příjemný zážitek – děkujeme.
Takže, milá Kamilko, … zase někdy nashledanou!

                                                           Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci své významné narozeniny  
oslaví pan a paní:

CRHA VLADIMÍR

HASSAN AMIN

KEDROUTEK OLDŘICH

KRAVÁČEK OLDŘICH

KREJČÍŘOVÁ BOHUMILA
Zvláštní přání náleží nejstarší občance 
Jaroměřic, paní
ROVNEROVÉ JULII
V posledním období řadu jaroměřických 
občanů opustil:
pan MILAN PÍSEK
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 

soustrast.

Klidné prožití předsvátečních dnů, 
radostné a veselé nadcházející 

Vánoce
přeje všem

Obec Jaroměřice, SPOZ a Centrum života 
a podnikání Jaroměřice

 Jaroměřičtí žáci opět sklízejí úspěchy
Ve středu 18. 10. 2017 se zúčastnilo osm žáků 8. a 9. tříd jazykové soutěže Angliáda, která pro-
běhla na Gymnáziu Jevíčko. Řešili test založený na četbě a poslechu s porozuměním na úrovni 
A2. Nejlepších výsledků dosáhla Pavlína Navrátilová z 9. třídy, která se probojovala, v těžké kon-
kurenci 151 soutěžících, na krásné 4. místo. 
Dne 8. 11. 2017 jeli reprezentovat naši školu vybraní žáci 5. třídy na Miniolympiádu z přírodově-
dy na Gymnázium Moravská Třebová. Soutěžní test byl dětem zadán formou křížovek, obráz-
ků, přiřazování, doplňování a testových otázek. Se všemi těmito úkoly si nejlépe poradil Domi-
nik Klvač, který se umístil na 2. místě. 

A ani naši fotbaloví nadšenci nezaháleli! Nejprve se 
zúčastnili výběrového kola v Jevíčku, kde porazili 
místní tým a družstvo z Městečka Trnávky. Postoupi-
li do okresního kola, konaného ve Svitavách. Tam se 
utkali s družstvy z Moravské Třebové, Poličky, Lito-
myšle a Svitav. V náročných utkáních nejvíce zabodo-
val Martin Valášek z 9. třídy. Nakonec se podařilo bor-
cům z Jaroměřic získat krásné 3. místo.
Všem jaroměřickým žákům, kteří se nebáli jet porov-
nat své znalosti a sportovní síly s dětmi z jiných zá-
kladních škol, blahopřejeme k dosaženým výsledkům 
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.    
      Mgr. Věra Grimmerová

Exkurze 9. třídy v Boskovicích
Stejně jako loni, tak i letos využili naši deváťáci mož-
nost navštívit boskovickou střední školu na Hybešově 
ulici. Prohlídka začínala návštěvou maturitních oborů, 
respektive učeben, kde byl žákům předveden krátký 
program, kterým se dané studium zabývá. Mezi na-
bízené studijní obory patřily: Informační technologie, 
Ekonomika a podnikání, Hotelnictví a turismus a Ve-
terinářství – tento obor zaujal děti asi nejvíce. Další 
ukázka byla z učebních tříletých oborů, a to: Zahradník a Kuchař – číšník, kde bylo připraveno 
občerstvení, na kterém si žáci velmi pochutnali. Nechyběla také ukázka míchání drinků od stu-
denta z oboru Kuchař – číšník, který má kurz barmanství.
Další cesta vedla ještě na jedno stanoviště, a to na „burzu škol“ v boskovickém skleníku. Přes 
veškerou únavu byli žáci velmi pozorní a s nadšením sledovali další ukázky středních škol. Na-
bídka byla velmi bohatá. Od gymnázií po Střední zdravotnickou školu Blansko, Obchodní aka-
demii Blansko a nechyběly ani technické školy (André Citroen Boskovice nebo TEGA Blansko).
Závěrem bych chtěla za všechny pedagogy popřát celé 9. třídě šťastnou volbu při výběru dal-
ší školy.
 Mgr. Kateřina Továrková

Lampionová strašidelná 
stezka

Ve středu 25. 10. proběhl tradiční lampiono-
vý průvod. Tentokrát v pojetí ,,Lampionové 
strašidelné cesty“. Počasí se vydařilo a účast 
malých dětí s maskou či bez masky byla nad-
míru početná. Jako ,,startovné“ dostalo kaž-
dé dítko malý dáreček, na kterém si později 
dětičky moc pochutnaly. V doprovodu svých 
rodičů absolvovaly cestu, jež byla vyznačena 
svítícími lampičkami. Po celé trase bylo mož-
no zhlédnout různá strašidla. Všechny děti 
se nakonec vrátily zpět a společně se svými 
rodiči ochutnaly ,,strašidelný raut“, který byl 
připraven. K mání tu bylo všemožné cukro-
ví: STRAŠIDELNÉ DÝNĚ, KRVAVÝ MOZEK, NE-
TOPÝŘI, STRAŠIDÝLKA, DUCHOVÉ, KRVAVÉ 
OČI, USEKNUTÉ PRSTY a další sladkosti. Ani 
tradiční občerstvení letos nechybělo. Děku-
ji všem, kteří se podíleli na přípravě a organi-
zaci celé této akce. 

Mgr. Kateřina Továrková,  
ZŠ a SRPŠS Jaroměřice
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Oznámení
V souladu s ustanovením §3a zákona č. 553/1991 Sb, o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů, začně od prosince 2017 v obci Jaroměřice 
působit Městská policie Jevíčko. Městská policie Jevíčko bude vykoná-
vat svoji činnost na celém katastrálním území obce Jaroměřice – včetně 
místní části Nový dvůr a nádraží, a to na základě veřejnoprávní smlouvy 
uzavřené mezi městem Jevíčko a obcí Jaroměřice. 
Služebnu Městské policie Jevíčko najdou občané v přízemí budovy 
Městského úřadu Jevíčko. Kontaktní údaje: 

MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
Palackého nám. 1, 569 43   Jevíčko

 telefon – pevná linka: 464620502
GSM brána: +420735177541, +420735177542

e-mail: mpolicie@jevicko.cz, Internet: www.jevicko.cz
Úřední hodiny: Pondělí a středa: 07:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin
Mimo úřední hodiny se mohou občané na strážníky MP obracet ve všed-
ní dny v době: 07:00 – 15:00 hodin, v naléhavých případech telefonicky  
i mimo pracovní dobu.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce Jaroměřice
       Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP Jevíčko

Komunální a tříděný odpad v roce 2018
Na počátku letošního roku jsme zavedli nový systém třídění odpa-
dů. Našim cílem bylo snížit množství směsného komunálního od-
padu i vzhledem k faktu, že jeho svoz i likvidace jsou rok od roku 
nákladnější pro občana i obec (v současné době se 80 % směsného 
komunálního odpadu likviduje uložením na skládkách a zbývajících 
20 % pak ve spalovnách, od roku 2024 by mělo na skládkách skon-
čit pouhých 10 % komunálního odpadu).
 Do třídění komunálního odpadu svozem na sběrný dvůr a tedy 
i zapsáním dat do evidence odpadů se zapojila přibližně polovina 
domácností. Další domácnosti pak třídily prostřednictvím sběrných 
hnízd, bohužel bez evidence. Třetí skupinou (stále ještě dost počet-
nou) jsou domácnosti, které se nad obsahem svých popelnic neza-
mýšlejí vůbec a komunální odpad netřídí. Po vyhodnocení evidova-
ných dat bude Zastupitelstvu obce navržen bonusový systém od-
měňování za tříděné odpady pro rok 2018 následně:
- poplatník, který vytřídil do 20 kg separovaných složek komu-

nálního odpadu, bude mít poplatek pro rok 2018 snížen o 100 
Kč 

- poplatník, který vytřídil nad 20 kg separovaných složek komu-
nálního odpadu, bude mít poplatek pro rok 2018 snížen o 200 
Kč 

Abychom umožnili všem poplatníkům bez ohledu na věk, mobili-
tu i dojezdovou vzdálenost do sběrného dvora zapojit se do třídě-
ní, zavádíme od ledna 2018 sběr tříděných složek „dům od domu“. 
Domácnosti si na obecním úřadě nebo v knihovně vyzvednou pytle  
a QR kódy a vytříděný odpad pak v určený svozový den necha-
jí před domem (stejně jako popelnici). Zaměstnanci obce odpad 
svezou a zaevidují. Od 1. ledna obec začne sledovat i množství ko-
munálního odpadu – každá domácnost obdrží kód i na popelnici  
a obec povede evidenci počtu vyvezených popelnic. Popelnice, 
která nebude opatřena QR kódem, nebude vyvezena. Bližší infor-
mace o novém systému třídění odpadů pro rok 2018 můžete získat 
na setkání, které proběhne 6. prosince ve výstavní síni CŽP.                                                                   

                Mgr. Iveta Glocová, starostka obce Jaroměřice

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc prosinec 2017                              

1.12., pátek, 16.00 h, ZŠ Jaroměřice                                                                                               
Žákovské vystoupení dětí I. stupně, Školní 
jarmark – prodej výrobků, které vytvořili žáci 
ZŠ, vstupné dobrovolné
1.12., pátek, 17.30 h, u dolního kostela Roz-
svěcení vánočního stromu, vystoupení pě-
veckého sboru ZŠ, žesťového souboru ZUŠ Je-
víčko, posílání balónků s přáním Ježíškovi
3.12., neděle, 9.00 – 16.30 h, VS -výstavní síň 
CŽP, Kurz paličkování s ing. Ivou Vanžuro-
vou 
4.12., pondělí, 14.30 – 16.30 h, VS – knihovna, 
Čertovské půjčování s Mikulášskou nadíl-
kou a s deskohraním s Petrem Frajvaldem
6.12., středa, 16.00 h, VS, Informace 
o novém systému odpadového hospodář-
ství pro rok 2018 podá starostka obce Mgr. 
Iveta Glocová 
8.12. pátek, 18.00 h, VS, Zahájení výstavy 
Betlémů s programem žáků ZŠ, Zpřístupně-
no do 20.12. a 3.-6.1. v půjčovní dny knihov-
ny PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, dále v ne-
děli 17.12. po ukončení adventního koncertu 
a 26.12. od 14.00 do 16.00 h, jinak na tel. 778 
086 380            
12.12., úterý, odjezd autobusu: Biskupi-
ce 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 diva-
dla v Olomouci na představení „CYRANO  

Z BERGERACU“ začátek 19.00 h, cena vstu-
penky 230,- Kč+ jízdné 85,- Kč= celkem 315,- 
Kč
16.12. sobota, 14.30 h, č.p. 200, Předvánoč-
ní koledování dechového orchestru ZUŠ Je-
víčko
17.12. neděle, 17.30 h, Dolní kostel, Děkov-
ný adventní koncert – sbor Holóbek  z Pro-
tivanova
19.12. úterý, 13.00 h, Penzion na Kalvárii, Ná-
vštěva seniorů  s programem žáků ZŠ
Poslední půjčovní den v Obecní knihov-
ně v letošním roce je středa 20.12., ote-
vřeno bude opět v novém roce – ve středu 
3.1.2017.
Přejeme občanům i hostům Jaromě-
řic klidný advent a pohodové sváteční 
dny na sklonku roku 2017. Všech 365 dnů 
roku 2018 prožijte ve zdraví, spokojenosti  
a s dobrou náladou.

PŘIPRAVUJEME:                
5.1. pátek, 10.00 – 11.00 h, klubovna CŽP Cvi-
čení MIMI a MAMI  pro děti 1,3,4,5 roky sta-
ré. Setkávání maminek a jejich ratolestí bude 
probíhat od ledna 2018 každý pátek. Cvičení 
je založeno na dětské józe. Zpíváme, říkáme ří-
kanky, procvičujeme chodidla a nožní klenbu, 
učíme se základní pozice pomocí plyšáků, tvo-
říme.  Cvičení vede MgA. Zdeňka Selingero-
vá - cvičitelka dětské jógy s akreditací MŠMT.   

Cena 200 Kč/dítě (děti)+doprovod – za měsíc. 
Je možné vystavit doklad pro zdravotní pojiš-
ťovnu, která cvičení proplácí (např. VZP přispí-
vá 500 Kč/ rok pro jedince). 
6.1. sobota, 14.00 h, VS, Přivítání roku 2018, 
přátelské posezení s cimbálovou muzikou JEČ-
MÍNEK a malým občerstvením
7.1. neděle, 9.00 – 16.30 h, VS, Kurz paličková-
ní s ing. Ivou Vanžurovou
8.1.-15.2., VS Putovní výstava Má vlast, ukáz-
ka zajímavých míst a památek v naší republice, 
kde se uskutečnila zásadní rekonstrukce

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Ka-
milou 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, kontak-
ty OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz, 
http://www.jaromerice.knihovna.cz   

NEPÁL
Přednášku o této vysokohorské asijské zemi jsme slyšeli ve výstavní síni 
již od několika cestovatelů. 
V pátek 10. 11. 2017 před posluchače předstoupila ale mladá žena, ing. 
Magda Vičíková, která si zvolila cíl 30tidenní dovolené právě výstup na 
nepálské velehory. Téměř bez zvláštní průpravy se s kamarádkou vyda-
ly vstříc vysokým cílům. V období plánování netušily, s jakým sebezapře-
ním, odvahou, i s bolestmi se dobrovolné cíle získávají. V průběhu dvou 
hodin jsme s Magdou prožívali její krizové období výstupu s 25ti kg bato-
hem na zádech, ale i slastný pocit zdolání vrcholu pětitisícovky. Vše bylo 
zdokumentováno bezvadnou prezentací. Pro autentičnost vzpomínek na 
loňské zážitky, připravila dokonce pro své posluchače ochutnávku nepál-
ského jídla a čaje. Na závěr nám prozradila, že má ještě jeden nesplněný 
cíl – setkat se s žirafami ve volné přírodě.
S její odvážnou a ctižádostivou povahou toho zajisté dosáhne, ... a my jí 
budeme držet palce.  OK
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Od 1. 12. 2017 bude v Jevíčku zahájen
již tradiční prodej vánočních stromků.

Nabízíme: SMRK, STŘÍBRNÝ SMRK, 
BOROVICE, ČERNÁ BOROVICE, JEDLE, KAVKAZSKÁ JEDLE. 

Cena 100–800 Kč/ks.
Od 11. 12. do 22. 12. 2017 se uskuteční prodej stromků 

na PALACKÉHO NÁMĚSTÍ v Jevíčku.
Objednávky přijímáme na tel. čísle 731 465 338.

ROZVOZ PO JEVÍČKU ZDARMA!

Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj. 

ČR    35 Kč/měsíc
Cizina – evropské země  66 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 73 Kč/měsíc

Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO 

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU

PRODEJNÍ DOBA:
21. 12. 2017 – 8:00 – 17:00
22. 12. 2017 – 8:00 – 17:00
23. 12. 2017 – 8:00 – 13:00 (PŘEDNOSTNĚ 
OBJEDNANÉ)

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018

zelený rámeček okolo reklamy
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23. 12. 2017 – 8:00 – 13:00 (PŘEDNOSTNĚ 
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PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
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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. 

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

Prodám starší rodinný dům se zahrádkou 
a stavební parcelou v Chornicích. 

Jedná se o dvě bytové jednotky, 3 + 1 a 2 + 1. Plynová  
přípojka, kabelová televize. Dvůr se zahrádkou 700 m2, 

zastavěný dům 400 m2. Stavební parcela 1204 m2. 
Celková cena 1.000.000 Kč. Tel.: 703 369 527.


