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20. ledna jsme v synagoze ocenili osobnosti 
a kolektivy spolkového života za rok 2016

15. ledna proběhl v kostele Tříkrálový 
koncert ZUŠ Jevíčko

19. ledna jsme se zúčastnili veletrhu 
cestovního ruchu Regiontour 2017

Ve dnech 7. - 10. ledna navštívila jevíčská delegace pod vede-
ním místostarosty města Miroslava Šafáře zakarpatské město 
Korytňany. Návštěva proběhla v rámci zahraniční pracovní ces-
ty zástupců Pardubického kraje do země, s níž nás úzce spojuje 
ne tak dávná minulost. 
Bude tomu letos osmdesát dva roků, kdy se na tehdejší Pod-
karpatskou Rus, jež byla součástí Masarykovy 1. republiky, 
vypravil jevíčský učitel František Továrek, aby tu až do roku 
1939 kolportoval vzdělanost, kulturu a osvětu slovanské vzá-
jemnosti. Zakarpatí, které nikdy neoplývalo středoevropským 
blahobytem, prožilo právě v tomto mezidobí svůj patrně nej-
větší rozmach. Kterak jsme se dozvěděli od užhorodského pa-
mětníka a přes pokročilý věk stále aktivního činitele v oblasti 
zakarpatské kultury pana Ivana Diuse, žádný z pozdějších po-
řádků, ať už maďarská okupace (1939 - 1944), sovětský zábor 
(1946 - 1991) či chronicky nestabilní Ukrajina, nebyl zakarpat-
ským lidem natolik vítán jako naše předmnichovské uspořá-
dání. O této skutečnosti svědčí mimo jiné i dochovaná a na 
místní poměry nadstandardně opečovávaná prvorepubliková 
architektura v čele s funkcionalistickou budovou Zakarpatské 
oblastní rady, nedávno znovu odhalená busta Tomáše Garri-
gue Masaryka či věhlasné Museum Ivana Olbrachta v Koločavě.
Co je zde ovšem člověku stejně jako Františku Továrkovi, kte-
rý se po celý svůj život na Zakarpatí navracel, nejbližší, jsou 
zdejší lidé, bytosti pohostinné a nadmíru srdečné, jež tu věčně 
nespokojeného a nevrlého Středoevropana přivítají nejen pře-
bohatě prostřeným stolem, nýbrž zejména kypícím srdíčkem  
a upřímnou duší.   
Ba právě takto nás přivítal náš hostitel a vlídný průvodce, 
starosta města Korytňany Ihor Badyda. Dlouho do noci bylo  
o čem povídat, a rovněž tak se zpívalo a muzicírovalo. Dostavili 
se vybraní hosté, stejně jako malí i velcí koledníci v lidových 
krojích. V rámci slavnostních přípitků zaznělo nesčetně zdravic 
pronesených z obou stran. A to bez potřeby tlumočníků, ne-
boť jak jsme záhy poznali, naše rodné jazyky mají bezpochyby 
společnou pramáti.    
S úctou k místním vyznáním jsme na druhý den během prohlíd-
ky historické části Užhorodu zavítali do obou zdejších katedrál 
- pravoslavného Chrámu Krista Spasitele a Řeckokatolické ka-
tedrály - kde zrovna vrcholily slavnosti Narození Páně. Do noci 
protáhnuté sváteční odpoledne plné kulturních vystoupení, 
okázalých a přátelských zdravic, společných zpěvů a nakonec 
i tance jsme posléze prožili společně s ostatními delegacemi 
Pardubického kraje coby vítaní hosté pana Ivana Pohorilyaka, 
starosty města Perečína. 
Následující pondělí bylo ovšem pracovní. Nám stále bližší Ihor 
Badyda nás na korytňanské radnici seznámil se svými nejbliž-
šími spolupracovnicemi a společně s nimi prezentoval vlastní 
práci, zejména její výhledy a příští perspektivy. V zemi, již z dru-
hé strany nahlodává vojenský konflikt s ruským medvědem, 

Žádost o pomoc s úklidem sněhu
Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků ve městě v průběhu 
zimních měsíců, Vás chceme požádat o součinnost zejména při úklidu chodníků u vlast-
ních domů. Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu pracovníky města je časově velice nároč-
né a kapacitní možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu 
velmi vítána.  Nebuďte tedy prosím lhostejní si uklidit před vlastním domem. Děkujeme 
všem, kteří pomáhají podle svých sil a těm, kteří pochopili, že úklid při sněhových příva-
lech je obtížně zvládnutelný úkol. 
Této ochoty si velice vážíme.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Česká stopa 
v korytňanském muzeu

Ihor Badyda s M. Šafářem  
a M. Parolkem

Pravoslavný Chrám Krista 
Spasitele v Užhorodu

Cherubín zakarpatské paměti 
Ivan Dius

Pokračování na str. 2
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Významnou roli jevíčských zástupců na půdě 
Zakarpatské oblastní rady pak dotvrdil ve-
doucí jevíčské delegace, ´заступник мера´ 
Miroslav Šafář, když před kamerami ukrajin-
ské televize poděkoval hostitelům a krátce 
pohovořil o dojednané vizi budoucí spolu-
práce města Jevíčka a města Korytňany. Tuto 
spolupráci, jejíž ambicí budiž vzájemné obo-
hacování, rozšiřování obzorů poznání, myšle-
ní a východisek v oblastech kultury, školství  
a sportu, bychom chtěli slavnostně stvrdit 
podpisy starostů v květnu nebo červnu letoš-
ního roku.
Na naše přátele ze Zakarpatí se budeme těšit. 
Těšte se s námi!

Za jevíčskou delegaci v Zakarpatí 
                                 Rudolf Beran

* Jevíčko v Zakarpatí reprezentovali: Mgr. 
Miroslav Šafář, místostarosta, ukrajinsky 
´заступник мера; Mgr. Miloslav Parolek, radní 
města a ředitel ZŠ Jevíčko; Mgr. Rudolf Beran, 
radní města a vedoucí Literárního sdružení Ini-
ciály; Mgr. Petr Votroubek, zastupitel a před-
seda komise mládeže a sportu, starosta Svazu 
skautů a skautek České republiky; MgA. Ondřej 
Čada, zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko, vedoucí 
Dechového orchestru ZUŠ Jevíčko

     

Návštěva škol na Ukrajině
Začátkem ledna navštívili představitelé 
našeho města pod záštitou Pardubického 
kraje budoucí partnerské městečko Kory-
tňany na Ukrajině. Součástí této pracovní 
cesty byla i plánovaná návštěva místních 
škol. Oč mrazivější byl ukrajinský vzduch, 
o to vřelejší a srdečnější bylo přijetí na 
těchto školách. 
Stejně jako u nás, tak i děti na Ukrajině 
navštěvují od 3 let mateřskou školu, pro 
místní jednoduše „sádok“. Ani zde není 
návštěva předškolního zařízení povinná, 
ale pro pracující rodiče je jistě nezbytná. 
Starší korytňanská budova procházející 
rekonstrukcí má novou střechu a okna, 
uvnitř teprve nedávno dokončili ústřední 
vytápění, proto v rohu každé místnosti 
stojí kachlová kamna. Rozvody ústřední-
ho vytápění se po zemi a schodech plazily 
jako hadi. Velice se nám líbila velká míst-
nost (sál), ve kterém jsou pořádána různá 
představení a besídky pro rodiče. Vyba-
vení je dosti zastaralé, nicméně funkční  
a udržované. Školu navštěvuje i cca 20 
dětí maďarské menšiny.
Do základní školy děti nastupují v 6 nebo 
7 letech. Na Ukrajině nejsou ( jako u nás) 
školy tak striktně rozlišeny na základní  
a střední.  Nejčastějším typem je škola, ve 
které lze získat základní i střední vzdělání, 
tzv. všeobecně vzdělávací, škola jedenác-
tiletá, někdy i více.  I. stupeň – elementár-
ní (початкова школа), II. stupeň – základ-
ní (основна школа)  III. stupeň – vyšší, 
tzv. starší (старша школа)  obvykle již  
s nějakou profilací, a právě taková škola 
je i v Korytňanech. Školu jsme navštívili 
v době vánočních prázdnin, přesto nás 
čekalo milé přijetí a prohlídka školy. I tady 
byly patrné značné investice nového ve-
dení města do zastaralé a zčásti zanedba-
né školní budovy. Příjemnou atmosféru 
školy však dotváří výzdoba žákovských 
prací a symboly podtrhující důraz na his-
torii a tradice zdejších obyvatel. 
Poslední zastávka byla ve škole, která je 
podobná naší Základní umělecké škole. 
Tu jsme našli na „Bulváru Gagarina“. V této 
škole se opravdu zastavil čas na dlouhou 
dobu a budova i vybavení, včetně su-
chého záchodu na dvorku, připomínaly 
padesátá léta v pohraničí. Naštěstí i tady 
nás čekali milí, vzdělaní umělci, sympa-
tický pan ředitel a malý komorní koncert 
v učebně tance. Zážitek to byl opravdu 
nevšední a jen potvrdil, že kvalitní hud-
ba se dá provozovat a učit i v nelehkých 
podmínkách.
Závěrem lze konstatovat, že ve všech 
školách jsme společně vytvořili základy 
budoucí spolupráce, která může být pro 
všechny zúčastněné velmi poučná a inspi-
rující. Již tato krátká návštěva nás vzájem-

ně obohatila, 
v mnoha pří-
padech ote-
vřela oči a ně-
kterým i srdce.

Mgr. Miloslav  
Parolek

Okénko radních Společenská rubrika 

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

František Komárek
Jiří Schich
Jaroslava Řezníčková
Anna Schmidtová
Miloslava Dvořáková
Hana Parolková
Vilém Němec
Anna Langerová
 

stojí před lidmi úkoly vpravdě palčivé. Pláno-
vanou reformu a nelehké podmínky v oblasti 
školství vylíčili přítomnému řediteli jevíčské 
školy Miloslavu Parolkovi místní učitelé. A aby 

bylo lehčeji, 
ředitel jevíč-
ské ZUŠ Ond-
řej Čada si se 
svými koryť-
naskými ko-
legy alespoň 
krátce zamu-
zicíroval. 
H m a t a t e l -
né důkazy 
o mnohých 
proměnách 
a těžkých 
z ko u š k á ch , 
jimiž prošlo 
Zakarpatí ve 
20. století, 
nás čekaly 
v korytňan-
ském muzeu. 
Vedle čes-
kých cedulí, 

starých učebnic a nejedné pamětihodnůstky 
připomínající časy Masarykova Českosloven-
ska tu najdete kupříkladu akordeon po vo-
jácích ustupujícího Wehrmachtu z konce  
2. světové války, prostinké propriety rudoar-
mějců, archiválie svědčící o početných židov-
ských komunitách tvořících dvanáct procent 
ze sedmi set padesáti tisíc obyvatel tehdejší 
Podkarpatské Rusi, umělecké artefakty z dí-
len místních výtvarníků i řemeslníků a celé 
řady přepestrých krojů, garderob či uniforem, 
jež vypovídají o národnostních a konfesních 
rozličnostech zakarpatských obyvatel. 
Navýsost milá a srdečná byla posléze návště-
va Ihorovy maminky v jejím rodinném domě. 
Emeritní profesorka Užhorodské národní uni-
verzity nám povyprávěla o skromném životě 
místních penzistů a mladých rodin pečujících 
o nezaopatřené děti. Sociální systém včetně 
zdravotního a sociálního pojištění nedosa-
huje na Ukrajině zdaleka takových výdobyt-
ků, na něž jsme navyknuti v Evropské unii  
a které jsou námi považovány za samozřej-
most. Pravda, člověk se tu lehounce dopočítá  
k tomu, že co chybí jim, nechybí nám; ačkoli na 
straně druhé, co je stále cizejší nám, tedy be-
zelstná pohostinnost, názorová snášenlivost, 
pospolitost či jen obyčejná, ryzí člověčina, 
toť stálé devízy jejich - lidí žijících za hranicí 
Schengenského prostoru v Zakarpatí.     
Poslední den se pak všech pět delegací Par-
dubického kraje sešlo v sídle Zakarpatské 
oblastní rady v Užhorodě (mimo Jevíčko se 
pracovní cesty zúčastnili zástupci měst Svi-
tav, Dolní Čermné, Dašic a obcí Kladrub nad 
Labem a Červené Vody). Delegáti byli přijati 
předsedou Zakarpatské oblastní rady Petro 
Hrycykem. Za Pardubický kraj tu promluvili 
senátor Petr Šilar a vedoucí české delegace, 
starosta krajského sdružení hasičů, krajský 
zastupitel a v neposlední řadě též reprezen-
tant našeho města pan Josef Bidmon. Velice 
významné bylo rovněž setkání čelních před-
stavitelů skautů obou krajin. Člen jevíčské 
delegace a starosta Svazu skautů a skautek 
České republiky Petr Votroubek zde polo-
žil základy pro budoucí spolupráci našich  
a ukrajinských skautů. 

Poděkování
Poděkování a přání do nového roku 
2017, hlavně zdraví, úspěchy a rodin-
nou pohodu, bych chtěla za občany 
naší krásné obce Zadní Arnoštov po-
přát panu starostovi, dipl. um. Du-
šanu Pávkovi, panu  Mgr. Miroslavu 
Šafářovi a celému Městskému úřadu  
v Jevíčku. Děkujeme, že máte o nás 
zájem a komunikujete. Dík patří  
i panu soukr. zemědělci panu Petrovi 
Šejnohovi.

S pozdravem Jiřina a Adolf Foretovi

´заступник мера´ 
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26/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Rudolfa 
Berana a Ing. Františka Bušinu,

 
26/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)  návrhovou komisi ve složení: Ing. Jaro-

slav Zezula, Mgr. Jiří Janeček, Martin Pá-
vek, 

b)  program zasedání,
c)  úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 9 na 

rok 2016,
d)  smlouvu na čerpání úvěru od České spo-

řitelny, a. s. ve výši 7.000.000 Kč na inves-
tiční akce v roce 2017 s úrokovou sazbou 
0,52 % p. a.,

e)  rozpočet sociálního fondu Města Jevíčko 
na rok 2017 ve výši 496.000 Kč,

f)  rozpočet Města Jevíčko na rok 2017,
g)  cenu stočného pro rok 2017 ve výši 34,00 

Kč/m3 vody vč. DPH,
h)  smlouvu o smlouvě budoucí kupní  

o budoucím prodeji pozemků p. č. 2269 
a p. č. 2394, oba orná půda v k. ú. Zadní 
Arnoštov, o budoucí koupi pozemku p. 
č. 5359/1 – vodní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a o budoucí koupi části vod-
ního díla (HOZ) na pozemku p. č. 5359/1 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

i)  prodej pozemků p. č. 2269 (457 m2)  
a p. č. 2394 (2394 m2), oba orná půda  
v k. ú. Zadní Arnoštov společnosti REHAU 
Automotive, s. r. o., Obchodní 117, Čest-
lice za cenu 5 Kč/m2, celkem 14.255 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 19. prosince 2016
a společností REHAU Automotive, s. r. 
o. na prodej pozemků p. č. 2269 a p. č. 
2394, oba v k. ú. Zadní Arnoštov a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

j)  cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou THT Polička, s. r. 
o., Starohradská 316, 572 01 Polička na 
akci „Cisternová automobilová stříkačka 
pro JSDH Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
6.098.000 Kč bez DPH (7.378.580 Kč vč. 
DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

k)  zásady pro stanovení odměn členům za-
stupitelstva, předsedům a členům výbo-
rů a komisí v Jevíčku s účinností od 1. 1. 
2017,

l)  dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne  
2. 8. 2016 mezi Městem Jevíčko a firmou 
AKVAMONT Svitavy, s. r. o. na akci „In-
frastruktura pro výstavbu 16 RD v loka-
litě ulice Vrchlického Jevíčko“, týkající se 
konečného vyúčtování prací za rok 2016 
– množství provedených prací (víceprá-
ce) a neprovedených prací (méněpráce) 
dle požadavků objednatele v průběhu 
stavby,

m) konečné vyúčtování prací za rok 2016 
– množství provedených prací (víceprá-
ce) a neprovedených prací (méněpráce) 
dle požadavků objednatele v průběhu 
stavby „Rekonstrukce chodníků na ul. 
Okružní IV v Jevíčku – 1. etapa“ s firmou 
M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 
Pardubice,

n)  bezúplatný převod pozemku p. č. 1445 – 
ostatní plocha v k. ú. Zadní Arnoštov do 
majetku Města Jevíčko,

o)  prodej pozemků p. č. 4238/3 (799 m2) – 
orná půda a p. č. 4237/2 (25 m2) – trvalý 
travní porost, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí M. K. a P. K. z Jevíčka za cenu 500 
Kč bez DPH/m2, celkem 412.000 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku kata-
strálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícím + zálohu spojenou s realizací pří-
pojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a M. K. a P. K. na prodej pozem-
ků p. č. 4238/3 a p. č. 4237/2, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy,

p)  účast Města Jevíčko na elektronické 
dražbě majetku D. K. z Prostějova konané 
25. 1. 2017 Exekutorským úřadem Přerov 
a stanovení maximální výše podání dle 
zápisu,

26/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)  zprávu kontrolního výboru za období  

6. – 11. 2016,
b)  cenu vodného pro rok 2017 ve výši 37,00 

Kč/m3 vody vč. DPH,
c)  informaci místostarosty o průběhu poři-

zování změny č. 1 územního plánu Jevíč-
ko,

d)  zápisy ze schůze bytové a sociální komi-
se ze dne 21. 11. 2016 a dne 5. 12. 2016,

e)  informaci starosty o připravované pro-
jektové dokumentaci kina Astra a o ak-
tuálním havarijním stavu budovy,

f)  informaci starosty o jednání ve věci změ-
ny systému vytápění v rámci akce „So-
ciální zázemí a WC v lokalitě Panského 
dvora“,

Usnesení z 50. schůze Rady města Jevíčka konané dne 12. prosince 2016
1/50 Rada schvaluje CN Ing. Ivo Junka na 

zpracování provozně dispoziční studie 
prostor na akci „Revitalizace objektu 
Soudní 51 v Jevíčku“ (bývalé vývařovny 
v budově bývalého augustiniánského 
kláštera) za cenu 38.000 Kč bez DPH 
(45.980 Kč vč. DPH),

2/50 Rada schvaluje CN firmy Ing. Rudolf 
Tengler – RTG, Českobratrská 357, 276 
01 Mělník k zajištění provedení sondy 
podloží u sochy sv. Jana Nepomuckého 
za částku 14.000 Kč bez DPH (16.940 Kč 
vč. DPH),

3/50 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na nebytové prostory na 
ul. M. Mikuláše 449 v Jevíčku žadateli 
dle zápisu do 31. 12. 2017 za shodných 
podmínek jako v roce 2016,

4/50 Rada schvaluje prodloužení nájem-
ní smlouvy na nebytové prostory na 
ul. M. Mikuláše 449 v Jevíčku žadateli 
dle zápisu do 31. 12. 2017 za shodných 
podmínek jako v roce 2016,

5/50 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy nebytových prostor na Ko-
menského náměstí 167 do 31. 12. 2017 
žadatelce dle zápisu za shodných pod-
mínek jako v roce 2016,

6/50 Rada schvaluje přidělení odměny za-
stupujícímu řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši 
dle přílohy zápisu,

7/50 Rada schvaluje přihlášení osob k trva-
lému pobytu na adrese Křivánkova 98, 
Jevíčko dle zápisu,

8/50 Rada schvaluje bezplatný pronájem 
kina Oblastní charitě Moravská Třebo-
vá za účelem promítání pohádky pro 
koledníky TKS a úhradu autobusové 
dopravy koledníků do částky 2.000 Kč,

9/50 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

10/50 Rada schvaluje aktualizaci povodňové-
ho plánu Města Jevíčko, 

11/50 Rada pověřuje starostu jednáním s re-
stauratéry města Jevíčka k projednání 
provozní doby hostinských zařízení 
a dodržování veřejného pořádku ve 
městě, 

12/50 Rada schvaluje vyslání členů zastupi-
telstva (Mgr. Miroslava Šafáře, Bc. Jana 
Finsterleho, Mgr. Miloslava Parolka a 
Mgr. Rudolfa Berana) a zástupce ZUŠ 
Jevíčko Mgr. art. Ondřeje Čadu na za-
hraniční pracovní cestu do obce Ko-
rytňany v Zakarpatské oblasti a užití 
služebního vozidla města. Náklady na 
ubytování a cestovné budou hrazeny 
ze strany Pk,

13/50 Rada schvaluje nominaci osob a kolek-
tivů na výroční ocenění města Jevíčka 
pro osobnosti sportovního, kulturního 
a spolkového života za rok 2016 dle 
předloženého návrhu,

14/50 Rada schvaluje úpravu ročního poplat-
ku pro původce odpadu z obchodní 
podnikatelské činnosti na 1.500 Kč vč. 
DPH/rok s účinností od 1. 1. 2017,

15/50 Rada schvaluje provedené vícepráce 
firmou František Hanzal, Dr. Klimeše 
682, Jevíčko na bytě na ul. Křivánkova 
98 v Jevíčku v částce 27.100 Kč vč. DPH,

16/50 Rada schvaluje dohodu o provedení 
II. a III. fáze ZAV Regionálním muzeem 
v Litomyšli v lokalitě Vrchlického (ob-
jev římského pochodového tábora) za 
částku ve výši 72.700 Kč (nejsou plátci 
DPH),

17/50 Rada pověřuje starostu a místostaros-
tu města projednáním podmínek kou-
pě pozemku p. č. 5359/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí s Ing. Paláskem a zajištění 
písemného stanoviska od společnosti 
REHAU k dané problematice,

18/50 Rada schvaluje CN firmy KOWEB, s. r. 
o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová 
na instalaci 4 ks madel do DPS na ul. 
Svitavská 838 za částku 17.400 Kč bez 
DPH (21.054 Kč vč. DPH) s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

19/50 Rada schvaluje doplnění odstavce VI. 
do nájemních smluv k bytům dle zápi-
su,

20/50 Rada schvaluje přidělení bytu č. 2, 
vel. 2 + kk na ul. Pivovarská 812, bytu 
č. 8, vel. 2 + 1 na ul. K. Čapka 782  
a bytu č. 2, vel. 1 + 1 na ul. Svitavská 474  
v Jevíčku žadatelům dle zápisu na do-
poručení komise bytové a sociální.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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26/4 Zastupitelstvo ruší:
a)  bod usnesení ZM č. 13/2 písm. r) ze dne 

14. 12. 2015 – ZM schvaluje koupi po-
zemku p. č. 1445 (13 m2) – ostatní plocha  
v k. ú. Zadní Arnoštov od Východočes-
kých energetických závodů, státního 

podniku v likvidaci, Sladkovského 215/3, 
Hradec Králové za cenu 1.390 Kč,

26/5 Zastupitelstvo pověřuje:
a)  radu města zajištěním cenového marke-

tingu na administraci žádosti o dotaci na 

akci „Snížení energetické náročnosti bu-
dovy kina Astra v Jevíčku“.

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

Usnesení z 51. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. prosince 2016
1/51 Rada schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy na garáž ve dvorním traktu 
ul. Soudní pro Gymnázium Jevíčko do  
31. 12. 2017 za shodných podmínek jako  
v roce 2016,

2/51 Rada schvaluje smlouvu o nájmu ne-
bytových prostor mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem zastoupeným 
Gymnáziem Jevíčko k nájmu nebyto-
vých prostor na Domově mládeže, ul. 
Nerudova 557, který Město Jevíčko 
využívá za účelem instalace, provozu  
a údržby hlavní stanice kabelové te-
levize s úhradou částky za nájem 
nebytových prostor 850 Kč měsíčně 
a skutečný odběr energie na základě 
odpočtového elektroměru na dobu od 
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy,

3/51 Rada schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a Gym-
náziem Jevíčko o pronájmu pozemku 

p. č. 175/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
dohodou ke dni 31. 12. 2016,

4/51 Rada schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na nebytové prostory na ul. 
Růžová 91 v Jevíčku žadateli dle zápisu 
do 31. 12. 2017 za shodných podmínek 
jako v roce 2016,

5/51 Rada schvaluje úhradu členského pří-
spěvku Svazku obcí pro výstavbu rych-
lostní komunikace R43 na rok 2017 ve 
výši 2.827 Kč,

6/51 Rada schvaluje vyplacení odměny 
předsedovi Redakční rady ve výši dle 
zápisu,

7/51 Rada ruší bod usnesení RM č. 12/50 ze 
dne 12. 12. 2016 – rada schvaluje vyslá-
ní členů zastupitelstva (Mgr. Miroslava 
Šafáře, Bc. Jana Finsterleho, Mgr. Mi-
loslava Parolka a Mgr. Rudolfa Berana)  
a zástupce ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ond-
řeje Čadu na zahraniční pracovní cestu 
do obce Korytňany v Zakarpatské ob-
lasti a užití služebního vozidla města. 

Náklady na ubytování a cestovné bu-
dou hrazeny ze strany Pk,

8/51 Rada schvaluje vyslání členů zastupi-
telstva (Mgr. Miroslava Šafáře, Mgr. 
Petra Votroubka, Mgr. Miloslava Parol-
ka a Mgr. Rudolfa Berana) a zástupce 
ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřeje Čadu 
na zahraniční pracovní cestu do obce 
Korytňany v Zakarpatské oblasti a užití 
služebního vozidla města. Náklady na 
ubytování a cestovné budou hrazeny 
ze strany města,    

9/51 Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města 
Jevíčko č. 10 na rok 2016,

10/51 Rada schvaluje dodatek č. 3 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor mezi 
Městem Jevíčko a firmou Rudolf Frank, 
Linhartice 65, kde se mění v čl. III doba 
nájmu nebytových prostor objektu  
č. p. 275, ul. Okružní I, Jevíčko, která se 
prodlužuje do 31. 1. 2017.

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

Usnesení z 52. schůze Rady města Jevíčka konané dne 11. ledna 2017
1/52 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT, s. 

r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 01 
Hlinsko na zpracování projektové do-
kumentace na vybudování parkoviště 
na ul. A. K. Vitáka a K. Čapka za částku 
47.600 Kč bez DPH (57.596 Kč vč. DPH),

2/52 Rada schvaluje CN firmy Pavel Berka na 
zajištění opravy havarijního stavu ští-
tové zdi budovy kina do částky 20.000 
Kč bez DPH,

3/52 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
s Oblastní charitou Moravská Třebová 
o možné výši poskytnutí dotace na 
provoz charitativních sociálních služeb 
na rok 2017 s ohledem na množství so-
ciálních služeb poskytovaných přímo 
klientům z Jevíčka,

4/52 Rada nemá námitek k projektové do-
kumentaci a uděluje souhlas s novo-
stavbou garáže na p. č. 530/80 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a s vydlážděním 
vjezdu do garáže na městském pozem-
ku p. č. 5452/5 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí a uděluje souhlas se zřízením vjezdu 
přes dešťovou kanalizaci stavebníkovi 
dle zápisu,

5/52 Rada schvaluje úhradu nákladů do 
výše 10.000 Kč a poskytnutí propa-
gačních materiálů města k uspořádání 
31. ročníku halového turnaje v kopané, 
který se uskuteční ve sportovní hale na 
Žlíbkách ve dnech 4. – 5. 2. 2017,

6/52 Rada odvolává z členství v komisi pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost Františka Skácela k 31. 1. 2017 
na vlastní žádost,

7/52 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

8/52 Rada schvaluje uzavření smlouvy o za-
jištění uměleckého vystoupení skupiny 
Mňága a Žďorp mezi Městem Jevíčko 

a uměleckou agenturou, zastoupenou 
paní Zuzanou Fialovou, Bořkova 1045, 
756 54 Zubří, za cenu 75.000 Kč bez 
DPH (15 %) na Jevíčské pouti v termínu 
19. 8. 2017 a ubytování a občerstvení 
účinkujících v počtu 10 osob do částky 
5.000 Kč bez DPH,

9/52 Rada schvaluje podání žádosti o dotaci 
na Pardubický kraj na projekt Festival 
mládežnických dechových orchestrů 
v Jevíčku – 14. ročník o celkovém roz-
počtu akce 97.000 Kč,

10/52 Rada pověřuje výkonem opatrovnic-
tví sociální pracovnici MěÚ Jevíčko  
p. Martinu Zikmundovou,

11/52 Rada schvaluje uskutečnění koncer-
tu operní pěvkyně, mezzosopranistky 
ND Praha, Elišky Weissové a klavíristy 
Martina Marka v termínu 25. 2. 2017  
v synagoze v Jevíčku za cenu 10.000 
Kč,

12/52 Rada schvaluje konání a rozpočet 
městského plesu, který se bude konat 
v pátek 17. 2. 2017 v sále hotelu Morava 
v celkové částce výdajů do 60.000 Kč,

13/52 Rada schvaluje prodloužení termínu 
výběrového řízení na obsazení pracov-
ního místa „strážník Městské policie 
Jevíčko“ do 31. 1. 2017,

14/52 Rada pověřuje místostarostu prově-
řením aktuální situace povolovacího 
procesu změny Územního plánu města 
Velké Opatovice,

15/52 Rada pověřuje IT zajištěním CN na vy-
budování nového veřejného osvětlení 
na ul. Olomoucká,

16/52 Rada neschvaluje zbudování vyhraze-
ného parkování vozidla žadateli na ul. 
Horní,

17/52 Rada pověřuje místostarostu a IT ve 
spolupráci se správcem veřejného 

osvětlení zpracováním harmonogramu 
oprav VO po jednotlivých čtvrtletích,

18/52 Rada schvaluje podání žádosti o grant 
Pk v rámci Programu podpory Kultu-
ry a památkové péče – Podprogram 3: 
„Podpora stavební obnovy a restauro-
vání kulturních památek a drobných 
objektů památkového charakteru  
v Pardubickém kraji“ s předpokláda-
nými náklady 83.777 Kč bez DPH na 
obnovu podlahy balkonu a motlitebny 
synagogy,

19/52 Rada schvaluje CN na administraci 
žádosti, zajištění VŘ a dotačního ma-
nagementu společnosti MOLATRADE, 
s. r. o. na akci „Sadová úprava parku  
s pomníkem padlých v Jevíčku“ za 
částku 45.000 Kč bez DPH (54.450 Kč 
vč. DPH),

20/52 Rada schvaluje řešení zádlažby povr-
chu ul. Růžová a Soudní žulovou dlaž-
bou dle předložené projektové doku-
mentace,

21/52 Rada schvaluje CN firmy DI PROJEKT, 
s. r. o., Dvořákovo nábřeží 1622, 539 
01 Hlinsko na zpracování projektové 
dokumentace na akci „Parkoviště na 
sídlišti M. Mikuláše, Jevíčko“ za částku 
44.000 Kč bez DPH (53.240 Kč vč. DPH),

22/52 Rada schvaluje smlouvu o údržbě zele-
ně mezi Městem Jevíčko a firmou Petr 
Dokoupil, 679 37 Borotín 5 na kalen-
dářní rok 2017,

23/52 Rada schvaluje odpisový plán majetku 
Města Jevíčko na rok 2016 dle zápisu,

24/52 Rada schvaluje zadání projektové do-
kumentace na plynofikaci, plynoin-
stalaci ústředního vytápění a staveb-
ní úpravy bytu č. 1 na ul. Růžová 83  
v 1. NP s úhradou z rozpočtu PBH měs-
ta Jevíčka,
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 28. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko v souladu s ustanovením  
§ 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání 28. za-
sedání Zastupitelstva města Jevíčka, svolaného sta-
rostou města Dušanem Pávkem, dipl. um. v souladu 
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 15. 2. 2017 od 16:00 h

Navržený program: 
1) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2) Schválení programu
3) Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4) Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5) Zpráva komise životního prostředí
6) Rozdělení dotací v grantovém systému města 

Jevíčko pro rok 2017
7) Vyhodnocení koncepce Pečovatelské služby Je-

víčko za rok 2016
8) OZV č. 1/2017, k zabezpečení místních záleži-

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

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

10) Rekonstrukce bytu Růžová 73, Jevíčko
11) Korespondence, různé
12) Kontrola plnění drobných úkolů ze ZM
13) Připomínky a náměty občanů
14) Diskuse
15) Usnesení

V Jevíčku dne 16. 01. 2017

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

27/1 Zastupitelstvo určuje: 
a)  zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

j)  bezúplatný převod spoluvlastnických 
podílů o velikosti id. ½ k celku pozemků 
p. č. 2553/1 – ostatní plocha, p. č. 2553/4 
– ostatní plocha a p. č. 644/15 – zahra-

Usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko 
konaného dne 16. ledna 2017

da v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku 
Města Jevíčko,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25/52 Rada schvaluje CN firmy Instalatérství 
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 
k provedení úpravy ústředního vytá-
pění, výměny vany, umyvadla, WC, ob-
kladů a dlažby v bytovém domě na ul. 
Kostelní 44 v Jevíčku za částku 16.800 
Kč vč. DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

26/52 Rada schvaluje přidělení odměny ve-
doucí PBH ve výši dle přílohy zápisu.

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

Podnikatel provozoval  
v Jevíčku nelegální 

autovrakoviště. Dostal pokutu 
110 tisíc korun

Inspektoři z České inspekce životního pro-
středí (ČIŽP) v Hradci Králové uložili po-
kutu 110 tisíc korun podnikateli Václavu 
Zapletalovi, který v Jevíčku na Pardubicku 
bez povolení krajského úřadu provozoval 
autovrakoviště. Dopustil se tak porušení 
zákona o odpadech. 
„Inspektoři ČIŽP při kontrole provedené v roce 
2016 zjistili, že se na vodohospodářsky neza-
bezpečených plochách nacházelo celkem 69 
autovraků. Některé obsahovaly motory a pře-
vodovky včetně provozních náplní. Navíc na 
místě docházelo i k demontáži jednotlivých 
dílů z těchto vraků. Nelegální autovrakoviště 
bylo podle našich zjištění provozováno mini-
málně od roku 2010, což jsme ověřili z letec-
kých map lokality,“ uvedl Lukáš Trávníček, 
ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci 
Králové.
Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se pod-
nikatel Václav Zapletal neodvolal a rozhodnu-
tí tak nabylo právní moci. Vraky je nyní po-
vinen bezodkladně odstranit, a to v souladu 
se zákonem, což inspektoři ČIŽP budou opět 
kontrolovat. Jana Jandová, ČIŽP
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Vánoční dárek od Káčka
Vánoce bývají plné překvapení, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dvou termínech jsme se totiž 
sešli se svými kamarády, spolužáky v čtenářském klubu Káčko při Základní škole Jevíčko, aby-
chom oslavili Vánoce společně s Františkem Nepilem a jeho knihou fejetonů Vánoce mám rád. 
Program, který připravily naše paní učitelky - Jiřina Finsterlová a Hana Veselková, se skládal  
z pohybové, hudební a dramatické části. Nechybělo ani tvůrčí psaní. Navštívil nás také Rudolf 

Křesťan s Vánočním dárkem - taktéž fejetonem. Vlastními prace-
mi jsme ozdobili vánoční stromeček. 
U vánočního punče jsme si popovídali s návštěvou, panem Ru-
dolfem  Beranem  - čestným  členem Káčka a panem místosta-
rostou Miroslavem Šafářem. Od návštěvy jsme dostali obrazy  
z literární stezky Muřinoh a Krchomilka a novou knihu od spiso-
vatele Milana Valenty s podpisem a věnováním.  
Za zpěvu a hry na hudební nástroje jsme setkání završili na ná-
městí při pohledu na jevíčský vánoční stromek, posla našich taj-
ných přání. Za Káčko Natálie Finsterlová

RNDr. Dag Hrubý oceněn za zásluhy a rozvoj kvality vzdělávání 
Vážení občané,
je naší milou povinností Vám představit jednoho 
z prvních držitelů medaile Za zásluhy a rozvoj 
kvality vzdělávání, kterou obdrželi v prosinci 
2016 historicky první čtyři ocenění v České re-
publice. Mezi čtveřicí jmen byl rovněž emerit-
ní ředitel Gymnázia Jevíčko RNDr. Dag Hrubý  
a občan našeho města. Dalšími oceněnými byli 
olomoucký arcibiskup a moravský metropolita 
Mons. Jan Graubner, který se významně zaslou-
žil o obnovu církevního školství po roce 1989  
a o zvyšování jeho kvality, dále dlouholetá pe-
dagožka, ředitelka střední školy, jedna za za-
kladatelů novodobé České školní inspekce  
a v letech 2005 – 2013 ústřední školní inspektor-
ka Mgr. Olga Hofmannová a také děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, přední 
český odborník v oblasti pedagogiky prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ocenění obdrželi uvedení laureáti  při slavnostním setkání v Hlavním sále Senátu Parlamentu 
České republiky, které uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Sená-
tu Parlamentu ČR spolu s Českou školní inspekcí u příležitosti 25. výročí České školní inspekce. 
Dovolte nám tedy za Město Jevíčko a spoluobčany našeho města  blahopřát  RNDr. Dagovi Hru-
bému k tomuto krásnému ocenění a poděkovat za činnost a práci, kterou vykonává na poli vzdě-
lávání a v oblasti školství obecně. Chtěli bychom mu popřát do dalších let pevné zdraví, bystrou 
mysl a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.
Pro přiblížení osobnosti RNDr. Daga Hrubého si dovolujeme zveřejnit podstatnou část 
článku redakce Žurnál Online, autorky Martiny Šaradínové, který je zveřejněn na webových 
stránkách Univerzity Palackého v Olomouci z 18. prosince 2016:
Jedním z oceněných je absolvent přírodovědecké fakulty a dlouholetý středoškolský pedagog 
Dag Hrubý, který v současné době na své alma mater studuje doktorské studium.
Erudovaný matematik a někdejší dlouholetý ředitel gymnázia v Jevíčku je považován za jednu  
z největších osobností českého gymnaziálního vzdělávání. To potvrzuje i proděkan přírodově-
decké fakulty Josef Molnár, který s ním řadu let spolupracuje při výchově mladých talentů. „Má 
obrovský dar zaujmout studenty, díky němu se mnozí nadchli nejen pro matematiku, ale i další 
přírodní vědy. Dag Hrubý je navíc renesanční osobnost s obrovským rozhledem a širokým spek-
trem zájmů. Tím vším studenty inspiruje,“ uvedl Molnár.
Dag Hrubý si ocenění, které spolu s ním získal například i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
velmi váží. „Vnímám to jako poděkování za práci, kterou jsem vykonal v oblasti vzdělávání, a také 
jako respekt k mým názorům, které rozhodně nejsou zcela v souladu se současným směřováním 
vzdělávací politiky v ČR. Mám stále silnější pocit, že na vzdělávání je výhradně pohlíženo jako na 
poskytování služeb, na které se nekriticky aplikují poznatky z neoliberální ekonomie,“ uvedl Dag 
Hrubý.
Školu Dag Hrubý považuje za místo, kde je zkoušen a dotazován především učitel, který by měl 
být schopen vychovávat dobrou radou i zaujetím pro své předměty. „Myslím si, že hluboké zaujetí 
a učitelova láska k předmětu vychovávají lépe než jakákoliv informace. Pokud moji studenti uvidí, 
že vyučuji matematiku s radostí, že mne to baví, budou mne následovat, budou ochotněji plnit 
úkoly na ně kladené, budou ve mně vidět člověka, kterému mohou důvěřovat. Důležité je rovněž, 
aby učitel hodnotil spravedlivě práci svých studentů,“ domnívá se Dag Hrubý.
Podle něj musí dobrý učitel „dostat něco od Pána Boha“, musí se stále vzdělávat nejen v matema-
tice a nacházet porozumění u svých nejbližších. Nabízí i vlastní definici učitele: „Učitel je zodpo-
vědný, veselý člověk, který se rozhodl dobrovolně a s jistou dávkou pokory věnovat svůj život vý-
chově a vzdělávání dětí. Radost učit bývá občas tlumena nařízeními nadřízených a jiných orgánů.“
Po odchodu do důchodu se Dag Hrubý rozhodl studovat v Olomouci obor „Didaktika matemati-
ky. „Moje spolupráce s přírodovědeckou fakultou je srdeční záležitost. Na fakultu jsem nastoupil 
v roce 1968 do učitelského oboru Matematika – chemie. Zejména akademický rok 1968/1969 byl 
úžasný. Jsem velmi hrdý na to, že jsem absolventem této fakulty,“ řekl Dag Hrubý.
Zdroj: Žurnál Online, autorka Martina Šaradínová Vedení Města Jevíčka

Zleva: Jan Graubner, Dag Hrubý, 
Olga Hofmannová, Milan Pol.

MUDr. Šedrlová Zuzana
neordinujeme 1. pátek, 

to je 2. 2. 2017, a dále školení 
23.-24. 2. 2017, zástup pouze 
akutní stavy Dr. Křížová, Dr. Trčková

MUDr. Křížová Ivana 
neordinuje 9. 2. 2017- sestra bude 
přítomna, 10. 2. 2017  neordinuje 

- 2. pátek v měsíci

MUDr. Trčková Jana
oznamuje,

že vzhledem ke zdravotnímu stavu 
dochází od února přechodně k úpravě 

ordinačních hodin:
Úterý:   7-12, 7-9 bez objednání a 9-12 

pouze objednaní, sestra v ordi-
naci přítomna do 14 hod.

Středa: 11-16, 11-14 pouze objednaní  
a 14-16 bez objednání, 

sestra v ordinaci přítomna do 17 hod.
Ostatní dny beze změny.

Následně od března 2017 bude ordinace 
ve středu zrušena, sestra bude přítomna 

v ordinaci 11-17 hod.

MUDr. Nádeníčková
všechny informace:  

http://detskylekar-jevicko.cz

MUDr. Melková Jana
17. 2. 2017 dovolená 

Zastupuje: chir. amb. nem. Svitavy a chir. 
amb. nem. Boskovice

Radní pro školství a kulturu Pk  
Ing. Bohumil Bernášek 

navštívil  
Gymnázium Jevíčko

11. ledna navštívil Jevíčko Ing. Bohumil 
Bernášek, člen Rady Pardubického kraje 
zodpovědný za školství. Pan radní přijel 
na návštěvu zdejšího gymnázia, ve kterém 
diskutoval s ředitelem Mgr. Jiřím Janečkem 
a vedením města mimo jiné na téma nového 
oboru s prvky waldorfské pedagogiky a výuku 
v lyceu také osobně navštívil. Ing. Bernášek 
přítomné informoval o schválené investici do 
opravy střechy budovy, která proběhne v roce 
2017. Společným tématem byly také ubytovací 
možností Gymnázia Jevíčko, které by mohly 
být efektivněji využívány právě s příchodem 
studentů lycea ze vzdálenějších měst. V tom 
vidí vedení gymnázia i města velkou příležitost 
do budoucna.

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta
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Vánoční posezení u Koťátek
Dne 13.12. se ve třídě Koťátek, konalo první vánoční pose-
zení. Malá koťátka 
překonala ostych  
a byla moc šikovná. 
Všichni byli potěše-
ni krásnými básnič-
kami a písničkami. 
Největší radost 
vypukla při rozba-
lování společných 
dárků.

Za třídu Koťátek 
Veronika Bílková

Fotky můžete zhlédnout ve fotogalerii MŠ Jevíčko šk. rok 
2016/2017.

Nálezy jízdních kol
V Jevíčku byly nalezeny níže uvedená jízdní 
kola:

1) FAVORIT červené barvy

2) AUTHOR stříbrné barvy

3) OLPRAN červené barvy

4) SUPERIOR růžové barvy

Uvedená nalezená jízdní kola jsou zajištěna 
a jsou k vyzvednutí v kanceláři bezpečnostní 
agentury ARAGON Security, s. r. o. na Palac-
kého nám. 1 v Jevíčku. Bližší informace na tel. 
č. 464 620 511. Bc. Pavel Sedlák, v. r.

tajemník MěÚ Jevíčko

Zleva: Jan Graubner, Dag Hrubý, 
Olga Hofmannová, Milan Pol.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Vánoční posezení u Kapříků
Ve čtvrtek 8. 12. v 15.00 hod. to bylo ve třídě Kap-
říků  jako v mraveništi. Děti se převlékaly do kostý-
mů špitajíc si mezi sebou své pocity, zatím co jejich 
rodiče i příbuzní si vybírali svá místečka k sezení, 
odkud by nejlépe viděli na své ratolesti.
Děti přivítaly rodiče pěknou básničkou, zazpívaly 
několik písní, zarecitovaly básničky s vánoční téma-
tikou a zahrály veršovanou pohádku o Paní Zimě.  
Zlatým hřebem  tohoto odpoledne byla Mikuláš-
ská pohádka, kde se malý Péťa ve snu ocitl v pekle 

plných čertů a čertic. Děti v pohádce nejen hrály, ale také zazpívaly spoustu nových písní. Na 
závěr pohádky se malý Péťa vrací domů a slíbí mamince, že už bude hodný. Protože, co kdyby 
to nebyl jen sen?
Po vystoupení  rozdaly děti rodičům dáreček a přáníčko, které pro ně  s nadšením vyrobily. 
Pak už na ně čekaly pod stromečkem dárečky, které s radostí rozbalily. Krásné odpoledne nám 
zpříjemnilo občerstvení, které přinesli rodiče, za což jim velice děkujeme.

                                         Za třídu Kapříků Bc. Martina Zatloukalová

Vánoční posezení u Kosáčků
Vánoční atmosféru jsme navodili ve třídě Kosáčků po-
hádkou, hranou dětmi o tom, co se stalo v městě Bet-
lémě. Hodně jsme se učili a pilně pracovali, abychom 
přinesli trošku radosti do srdíčka a společně mohli 
vklouznout do světa snů.
Děkujeme všem, kteří podpořili svoje děti a pomohli 
vytvořit bohatou vánoční tabuli.

 Za třídu Kosáčků Libuše Pazdírková

Vánoční posezení u Sluníček
Ve čtvrtek 15. prosince se Sluníčková třída převlékla 
do vánoční atmosféry. Pro rodiče a příbuzné si děti 
připravily vánoční program. Pro nasátí vánoční atmo-
sféry si na uvítanou zatančily, jako známá postavič-
ka Večerníčka a přivítaly se s „publikem“. Na chvíli se 
schovaly a najednou celá třída ožila známou pohád-
kou „O Koblížkovi“. Nechyběly tu zvířátka, babička, 
dědeček a hlavně Koblížek. Celou pohádkou provázel 
vypravěč. Děti zazpívaly vánoční písně, zarecitovaly 
básně. Na závěr děti zatančily rovněž na vánoční pí-

seň „V dálce stromeček září“ a tímto tanečkem se rozloučily. Maminkám předaly krásný vánoční 
svícen a přáníčko, které s radostí vyráběly.
Každé děťátko už však pokukovalo pod stromeček a jen čekalo, kdy zazvoní zvoneček a přijde 
Ježíšek. Samozřejmě se dočkaly. S radostí všechny děti rozbalovaly dárky a se zaujetím si s nimi 
začaly hrát.
Nám je vždy velkou odměnou každé spokojené dítě a jejich radost a úsměv na tváři.
Na závěr bychom chtěly poděkovat všem maminkám, možná i babičkám, které vánoční atmo-
sféru doladily napečeným cukrovým nebo i jinými pochutinami.

                                                  Za třídu Sluníček Denisa Jeřábková

Advokátní kancelář JUDr. Marcela Dobešová, poskytuje na své poboč-
ce v Jevíčku dlouhodobě komplexní právní služby a právní poraden-
ství ve všech hlavních oblastech práva, zejména pak práva občanského, 
rodinného, opatrovnického, bytového, práv k nemovitostem, obchodního, 
pracovního a přestupkového, a to formou konzultací, drobných porad, se-
pisování smluv, žalob a jiných procesních podání adresovaných soudům, 
správním orgánům, či  přímo zastupování klientů v řízení před nimi. 
Advokátní kancelář působí i nadále v prostorách kanceláře v přízemí 
Městského úřadu Jevíčko, pravidelně každé pondělí a středu od 10:00 
hod. do 17:00 hod., po předběžné dohodě o přesném termínu schůzky 
s JUDr. Alenou Jahodovou na tel. čísle: 603 579 045 nebo prostřednic-
tvím emailu jahodova.alena@seznam.cz.
Naším cílem je i do budoucna poskytovat svým klientům odborné a kvalifi-
kované služby založené na vzájemné důvěře a osobním přístupu.

JUDr. Alena Jahodová
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Vánoce přišly i na naše gymnázium, a to v podobě každoročních 
Vánočních hrátek 21. prosince. Už ráno na nás padla vánoční nálada 
díky vůni punče, která se linula všemi chodbami. Ovšem až odpoledne 
to všechno vypuklo! Všeobecné přípravy a následné hemžení a štěbetání 
nadšených návštěvníků. Na každých hrátkách naleznete většinou 6 typů 
lidí. Za prvé „Ježíškovi pomocníci“, aneb ti, co byli vždy po ruce, když byli 
návštěvníci v nesnázích. 
Za druhé „punčoholici“, 
pro které patnáct punčů 
není stále dost.  Za třetí 
„vánoční labužníci“, kteří 
milují Vánoce a žádná 
vánoční akce v okolí 
jim neunikne.  Za čtvrté 
„stále věřící“ (v Ježíška), 
ti, co nevynechají žádné 
stanoviště a celou 

tu dobu jim září oči nadšením. Za další „chůvy“, což je jejich méně 
nadšený doprovod, který je většinou k výkonům donucen a oči už mu 
tolik nezáří. A poslední skupinou lidí jsou „nikdy nestíhající“ (kluci), ti, 
kteří nikdy nekupují dárky dříve než 24. prosince ráno. A tentokrát se 
rozhodli ohromit okolí a mít to z krku již o tři dny dříve.  Ať už patříte 
do jakékoliv skupiny, doufáme, že jste si to užili a stejně jako my nasáli 

vánoční náladu.

Hana Vyroubalová  
a Kateřina Portlová, 2.A

  

Foto: Marek Šafář

      Třetí ročník Přírodovědné olympiády
se zúčastnilo 138 žáků z širšího regionu Jevíčka, zví-
tězil tým „BEZ JMÉNA“ sestavený ze žáků ZŠ Knínice 
a následovaly dva týmy ze ZŠ Letovice („VLOČKY“  
a „FNATICI“). Soutěž se konala za podpory města Je-
víčka, za kterou děkujeme.  

     Lukáš Műller a Adam Wiltsch

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

V pondělí 12. prosince se na Gymnáziu v Jevíčku konal třetí ročník 
Přírodovědecké olympiády zaměřené na chemii, biologii a ekologii. 
Vedle teoretických úloh byly zařazeny i praktické úkoly, ve kterých se 
tříčlenné týmy zabývaly např. poznáváním dřevin a částí lidské kost-
ry, určováním vycpanin ptáků, musely se zorientovat v minerálech  
a horninách, ale také rozeznat cín od zinku. V náročné soutěži, které 

Gymnázium Jevíčko pořádá přijímací zkoušky 
nanečisto a přípravné kurzy na PZ 

 

Přípravné kurzy se skládají ze dvou na sebe navazujících seminářů. 
Uchazeči se mohou zúčastnit všech nabízených kurzů, případně si 

dle vlastního zájmu vybrat jen některý z nich.  

Termíny a náplň kurzů: 
2. 2. 2017 přijímací zkoušky nanečisto (8:00) 

10. 2. 2017 matematika 1 a český jazyk 1 

17. 2. 2017 český jazyk 2 a matematika 2 

Závazná přihláška na přípravné kurzy: 
Jméno, příjmení:…………………………………………………………………………………………… 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon:…………….………... Email (čitelně):…………………….……………………………... 

Základní škola: …………………………………………………….………………………………………. 

Vyberte a zakroužkujte, kterých zkoušek a kurzů se chcete zúčastnit: 

Čtvrtek 2. 2. 2017 Pátek 10. 2. 2017 Pátek 17. 2. 2017 

PZ nanečisto Matematika 1 Český jazyk 2 

- Český jazyk 1 Matematika 2 

Přihlášky posílejte do 31. 1. 2017 na e-mail sponerova@gymjev.cz, poštou 
na adresu gymnázia nebo předejte osobně na sekretariátu (p. Linhartová).  

 

Vánoce, Vánoce přicházejí…

Občanská poradna 
bezplatně radí s dluhy

i v Jevíčku
Od začátku roku 2017 působí v Jevíčku nová bez-
platná služba pro klienty, kteří jsou ve finanč-
ní krizi. Příp. i pro klienty, kteří se v ní v blízké 
době mohou ocitnout například kvůli zadlužení 
příbuzných.

Již během prvního dne působení v Jevíčku se na 
poradnu obrátilo 5 klientů. Zpravidla klienti chtě-
jí pomoci s oddlužením („osobní bankrotem“) či 
řešením exekuce. Objevují se však i jiné dotazy, 
které směřují například na správnost postupu za-
městnavatele. 

Od 7. února 2017 dohází ke ZMĚNĚ MÍSTA 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY. Nově budou služby 
občanské poradny poskytovány v zasedací míst-
nosti Městského úřadu (v 1. patře vedle kan-
celáře pana místostarosty). Občanská poradna 
poskytuje služby každé úterý od 8:00 do 14:30. 
Poradentství poskytuje Mgr. Pavel Šejnoha, ve-
doucí občanské poradny.

S pracovníky poradny je možné se poradit tele-
fonicky na čísle 736 503 393 či prostřednictvím 
emailu poradna@mtrebova.charita.cz. Vzhledem 
k zájmu o službu je vhodné se předem objednat 
na konzultaci, ať nemusíte čekat. 
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Adventní čas jsme zahájili zhotovením tradičního věnce, který zdobil 
halu internátu až do 6. ledna.
Děvčata nastrojila i stromeček v jídelně. Nejvíce se všichni těšili na vý-
robu vánočních perníčků. Zájemců o jejich pečení, zdobení, ale hlav-
ně ochutnávání bylo víc než dost. Se studenty jsme se rozloučili před 
svátky poslední akcí, slavnostní večeří. I ta má zde na DM mnohaletou 
tradici. Do její přípravy se zapojili mnozí ubytovaní – někteří pomáhali 
uspořádat a slavnostně vyzdo-
bit jídelnu, jiní zajistili hudbu, 
další účinkovali v programu, 
děvčata Veronika Polcrová  
a Míša Pipreková umocnily 
slavnostní atmosféru hrou na 
klavír. Studenti prvních roční-
ků si na večeři pozvali i třídní 
profesory – Terezu Pernicovou, 
Petra Veselku a Lukáše Müllera, 

Výsadek
Čtvrtek 2. února v 17.00 hodin na sále zámeč-

ku, jsme pro Vás připravili přednášku PaedDr. Jitky Gruntové  
o výsadku, který za 2. světové války operoval v našem okolí. Prameny 
se liší názvem, známe jej také pod označení Borkaňuk, neshodují se  
i vzpomínky a skutečné události. Přijďte si poslechnout příběh hrdin-
ství i tragédie, neskutečné odvahy i zbabělosti. 
 

 

Městská knihovna v Jevíčku Vás srdečně zve
Jsem z toho Woody Allen

aneb Literární výstřely nejen z Brodwaye 
Souborné povídkové dílo ostříleného re-
žiséra, herce a tvůrce Woody Allena ne-
může snad žádnou bránici nechat v klidu. 
Jinak tomu nebude ani v LiStOVáNí, které 
představuje jeho povídky jako Postava 
Kugelmasse, Šachová partie, Smrt klepe 
na dveře či Vargas a další. Skvěle přelože-
né Výstřely opravdu nejen z Broadwaye Vás jednoznačně pobaví. 
V sobotu 18. února 2017 na sále zámečku v 18.30. 
Nenechte si ujít. Vstupné 50,- Kč 
Tentokrát v Listování hrají Lukáš Hejlík a Pavel Oubram.

 
Od 1. února je upravena půjčovní doba. 
V pondělí bude knihovna otevřena do 18.00 hodin.
Sobotní půjčovní doba zůstává beze změny.

 

Pondělí --------  12.30 - 18.00
Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek      --------        -------
Sobota 8.00  - 11.00

  

Co je nového na  domově mládeže 
V tomto školním roce jsme 
opět přivítali na domově mlá-
deže nové studenty. Uskuteč-
nili jsme pro ně prohlídku měs-
ta a seznámili je s důležitými 
institucemi, památkami a zají-
mavostmi. Proběhla i vycházka 
do okolí Jevíčka, a sice k pa-
mátníku napoleonských válek. 
Během září již byla zahájena 
činnost některých kroužků. Největšímu zájmu se těší posilovna, stu-
denti se mohou zapojit i do kroužku ruštiny, stolních her, ručních prací, 
mohou si půjčovat knihy v dobře zásobené knihovně, a po delší době 
je využívána i sauna. 
Studenti 2. ročníku jako každoročně navštěvovali taneční kurzy ve Vel-
kých Opatovicích. Pro jednu z prodloužených jsme již tradičně vyráběli 
tzv. kotilionky, které pak hoši i dívky věnovali svým tanečním partne-
rům.  

K podzimu patří i svátek Ha-
lloween, který u nás zdomác-
něl teprve nedávno. Na DM 
jsme uvařili dýňovou polévku, 
která všem zúčastněným vel-
mi chutnala. Starší studenti 
přišli s nápadem uspořádat 
pro mladší kamarády straši-
delnou „stezku odvahy“. Tuto 
akci zvládli sami naplánovat  

i připravit, vymysleli úkoly pro jednotlivá stanoviště a sami se přestro-
jili za známé postavy z hororových filmů. Do vydařené akce se nakonec 
zapojil téměř celý DM. 
Začátkem prosince se studenti 2. a 3. ročníků zúčastnili přednášky  
o návykových látkách, kterou vedl svitavský koordinátor prevence kri-
minality PhDr. Erich Stündl. Pro velký zájem tato přednáška proběhla 
v prostorách gymnázia a mezi studenty se setkala s pozitivními ohlasy. 

Vánoce na domově mládeže
a také praktikantku Anetu Haderovou, která na DM působila začátkem 
listopadu, a kterou si všichni velmi oblíbili. Večeři zahájila p. vychova-
telka Blahová krátkým vstupem o humanitární organizaci Adra, kde 
působí jako dobrovolnice, a poukázala na skutečnost, kterou všichni 
vnímáme jako samozřejmou: že ne všechny děti na světě se mají tak 
dobře jako děti u nás. Po výborném řízku s bramborovým salátem, zá-
kuscích a perníčcích došlo i na Santa Clause s paní Santovou a rozdě-

lování dárků – každý si předem 
připravil maličkost pro toho, 
koho si vylosoval. A nakonec 
se zájemci rozdělili do týmů  
a zápolili v oblíbené hře Acti-
vity. Věřím, že si sváteční večer 
všichni náležitě užili a odjížděli 
dobře naladění domů na vá-
noční prázdniny.

        Mgr. Darina Gnipová
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Městský ples
       Město Jevíčko Vás zve na

   xI.Městský ples

Předtančení  mažoretek Amorion Jevíčko  
a závodního tanečního páru  

Taneční školy Dany Hubené z Prostějova
Atraktivní výhry v malé a velké soutěži o ceny 

17. 2. 2017 od 20 hodin 
v sále hotelu Morava

Účinkují kapely:  Another Way, Brno
Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko

Vstupné: 
- předprodej: 100 Kč vstupenka, 10 Kč místenka

- prodej na místě:  130 Kč bez místenky
Předprodej vstupenek od 16. ledna 2017 v TIC Jevíčko

 www.jevicko.cz , tel. kontakt TIC Jevíčko: 461 542 812

Přehled akcí Jevíčko ÚNOR 2017

2. 2.   17:00 Oddíl Gustava Schneidera  
     - přednáška, sál zámečku
4.- 5. 2.   8:00 Jevíčko cup 2017, Žlíbka 
11. 2. 8:30 5. ročník nohejbalového turnaje,  
     Žlíbka
11. 2. 9:00 Školení řidičů amatérů, AVZO Jevíčko
14. 2. 17:00 Vernisáž výstavy k waldorfské  
     pedagogice, synagoga
15. - 24. 2.  Výstava k waldorfské pedagogice,    
     sál zámečku
15. 2. 16:00 Zasedání Zastupitelstva,  
     Zasedací místnost MěÚ
17. 2. 20:00 Městský ples, Sál hotelu Morava
18. 2. 18:30 Jsem z toho Woody Allen,  
     sál zámečku
24. 2. 15:30 Výtvarná dílna, RC Palouček
25. 2. 17:00 Koncert Elišky Weissové, synagoga
25. 2. 20:00 XVII. fotbalové šibřinky,  
     Sál hotelu Morava

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI     únor 2017

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

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

čtvrtky
9:00 HRÁTKY

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

24.1.  od 15,30   výtvarná dílna na téma zima

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU
středa 1.2. Šibřinky na Paloučku
středa 8.2 hrátky

středa 15.2. Jablkové recepty

středa 22.2 Trénujeme paměť

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA  JEVÍČKO A MĚSTO JEVÍČKO 

POŘÁDAJÍ:

31. ROČNÍK 
HALOVÉHO TURNAJE V KOPANÉ

JEVÍČKO CUP 2017
4. – 5.  ÚNORA 2016

VE SPORTOVNÍ  HALE  NA ŽLÍBKÁCH   
ZAČÁTEK SOBOTNÍ I NEDĚLNÍ  ČÁSTI  

OD 9.00 HODIN

BOHATÉ OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
V MÍSTNÍ HOSPŮDCE.  1. CENA – 

NA PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ ZÁŽITKY 
VÁS ZVOU POŘADATELÉ

NEDĚLNÍ SOUTĚŽ O CENY  
1. CENA – DIVOČÁČEK

LOSOVÁNÍ  PO SKONČENÍ NEDĚLNÍ ČÁSTI 
TURNAJE

NOHECCUP		JEVÍČKO

5	 	.	ROČNÍK	AMATÉRSKÉHO	 	
NOHEJBALOVÉHO	TURNAJE		 	TR	 	OJIC	O	 	

PUTOVNÍ	POHÁR

Sobota	11.2.2017	v	8.30	hod.,	sportovní	hala	Na	Žlíbkách

Startovné	450,‐Kč/trojice	–	v	ceně	startovného	guláš

Systém	dle	počtu	trojic

Občerstvení	zajištěno

Přihlášky:!!! pouze závazné!!!!, do pátku 10.2.2017

Kontakty: J. Suchý  605743769, jura7512@gmail.com, Rad.Sedlák 777081531, tjjevicko@seznam.cz
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Vstupné na místě:  80,- Kč 

Elišky Weissové
na KONCERT

za klavírního doprovodu 
Martina Marka

sobota 
25. února 2017, 17:00
Synagoga v Jevíčku

Město Jevíčko 
ve spolupráci s komisí kulturní, cestovního ruchu a regionálního rozvoje 

Vás srdečně zvou na 

www.jevicko.cz

mezzosopranistky, sólistky Národního divadla v Praze 

a rodačky z Moravské Třebové

koncert

Zazní slavné operní 

a muzikálové árie

  
 
 
 

XVII. FOTBALOVÉ 
ŠIBŘINKY 

pořádá 
T. J. SK JEVÍČKO, z. s. - ODDÍL KOPANÉ 

 
 sobota 25. 2. 2017 sál  

HOTELU MORAVA V JEVÍČKU 
 

začátek je ve 20:00 hod. 
VSTUPNÉ: 79,90 Kč, masky 19,90 Kč 

 
HUDBA: EPICENTRUM 

RÁZ: CESTA KOLEM SVĚTA 
 

V průběhu večera proběhne tradiční divadélko,  
tentokráte na téma: Z Moravy na Vesmír.  

V průběhu večera dojde k vyhodnocení nejlepších masek. 
Zajištěna bude malá soutěž o ceny a bufet. 

               
         Předprodej vstupenek a místenek od 13. 2. 2017 

                             JEVÍČSKÁ TRAFIKA, ulice Brněnská 
 
 

                     Další informace na facebookovém  
                           profilu: Fotbalové šibřinky 

 
 

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ 
 
 
 

 

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

přijme 

* Samostatného technického pracovníka * 

do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové 

Hlavní pracovní náplň: 
• sledování a vyhodnocování provozu vodovodů, kanalizací, čistíren 

odpadních vod, včetně vyhodnocování ekonomiky provozu těchto 
zařízení 

• vypracování provozních a legislativních hlášení v oboru 
provozování vodovodů a kanalizací 

• vypracování a vedení provozní dokumentace 

Požadujeme:  
• komunikační dovednosti, samostatnost, technické a ekonomické 

znalosti  
• minimální úplné střední odborné vzdělání technického nebo 

ekonomického směru 
• pokročilá znalost práce na PC (MS Office) 
• jazyková znalost AJ nebo NJ na úrovni „pokročilý“ 
• řidičské oprávnění skup. B 
• vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup k plnění 

pracovních povinností, flexibilita 
• praxe v oboru není podmínkou  

Upřednostňujeme:    

• ÚSO v oboru vodní hospodářství 
• znalost čistírenských a vodárenských postupů ve vodním 

hospodářství 
• znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění a zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon v platném 
znění  

Nabízíme:    

• 5 týdnů dovolené 
• pracovní poměr na dobu určitou nejméně po dobu 12 měsíců, po 

zapracování pracovní poměr na dobu neurčitou 

Nástup: ihned nebo dle dohody 

Bližší informace získáte: 
VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, Moravská Třebová 
Útvar ŘLZ, Dagmar Krhlová tel.: 461 357 142, e-mail: d.krhlova@vhos.cz 

Přihlášky se životopisem zasílejte do 15. 2. 2017 

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

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

čísle 464 620 524 a 733 603 029  
nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.
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Jako již tradičně se konal 26. 12. 2016 Štěpánský 
hon v MS Jevíčko z. s. Na tom by asi nebylo 
nic zvláštního, kdyby tento den nepřinesl dva 
historické okamžiky v životě místních myslivců. 

Tím prvním bylo v podstatě slavnostní zahájení provozu myslivecké 
klubovny. No a tím druhým byl z historického pohledu slavnostní 
akt, přijímání první ženy do mysliveckých řad v Jevíčském sdružení. 
Vzhledem k tomu, že stavy drobné zvěře jsou v řadě honiteb velmi 
nízké, byl uloven jeden zajíc pro účel slavnosti a zaměřili jsme se 
na černou zvěř. Ne vždy se daří a tak jsme letos vyšli naprázdno. To 
ovšem nic nezměnilo na vánoční náladě účastníků, kteří se po výřadu 
uchýlili do tepla nově upravené klubovny. Společnými silami všech 
členů se podařilo až na několik drobností dotáhnout  myšlenku 
vlastních prostor do zdárného konce. Jak jsem již uvedl, zapojili se 
všichni členové mysliveckého spolku, ale hlavními tahouny byli náš 
předseda Martin Pávek, člen výboru Mirek Spáčil ml., no a velký podíl 
měl na stolařských pracích náš člen Zdeněk Křupka. Touto iniciativou 

jsme dosáhli toho, že ve společných prostorách naší nové klubovny se 
mohl odehrát jeden z významných momentů v našem mysliveckém 
životě. Slavnostní akt přijímání do řad myslivců vedl místopředseda 
Pavel Komárek spolu s hospodářem spolku panem Petrem Zikmundem. 
Celý akt provázela slavnostní nálada všech účastníků společného honu 
i ostatních hostů. Hlavní osobou při mysliveckém svátku byla naše 
nová kolegyně slečna Zdeňka Křupková. Myslivecký hospodář ji všem 
účastníkům i pasujícímu řádně představil a poté za slavnostních tónů 
lesnice provedl akt přijímání místopředseda Pavel Komárek. Po ukončení 
zazněly opět tóny lesnice v podání našeho člena pana Daniela  Pávka. 
Poté následovaly gratulace naší nové družce v cechu svatého Huberta 
a společná zábava všech účastníků. Ani se nám v závěru nechtělo  přes 
vánoční čas odcházet do svých domovů a určitě jsme si v závěru dávali 
jako obvykle různá myslivecká předsevzetí a přání do roku příštího.  
V historii našeho Mysliveckého sdružení je to událost zcela ojedinělá, 
a proto jsme se rozhodli informovat i Vás, vážené čtenáře Jevíčského 
zpravodaje.          Pavel Komárek

Štěpánská vycházka
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
leden 2017

Naši jubilanti

Pešková Anna
Šebková Zdenka 

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

KLUZIŠTĚ
Zimní a mrazivé počasí nám přeje, proto  
určitě stojí za zmínku, že máme v Biskupicích 
svoje vlastní kluziště, a řekl bych, prvotříd-
ní kvality. O tom nejenom svědčí dosavadní 
návštěvnost místních dětí. Za tímto dobrým 
skutkem hledejme partu skvělých tátů - Zdeň-
ka Nečase, Jiřího Živného, Jiřího Peku, Rober-
ta Zachara a omladinu, kteří o led pečují. Po-
mocnou rukou pomáhá i obec Biskupice, a to 
místním hřejivým nápojem :) 

Filip Procházka, místostarosta obce

POZVÁNKA
 Masopustní průvod 2017

ČČK Biskupice zve všechny 
masky na tradiční 

masopustní 
průvod.

Sejdeme se v sobotu 
25.2.2017 v 11:30 hodin 

před hasičkou.

Masopustní veselí ukončíme 
ve večerních hodinách 
v technickém zázemí 

obce Biskupice.
Na večerní program srdečně

 zveme i všechny ostatní, 
kteří se námi 

chtějí veselit a pochovat basu. 

Bohatá tombola, hudba 
a občerstvení zajištěno.

Přednáška - knihovna
V pátek 25. listopadu 2016 se v prostorách obecního úřadu uskutečnila přednáška na téma 
„Příběhy Hřebečska“. Akce se uskutečnila v rámci projektu knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit“. 
Přednášel nám opět pan Mgr. Adam Wiltsch. 
Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá. Poslu-
chače dojal příběh mladé Anny Geislerové a dal-
ší příběhy odehrávající se v kraji mezi Svitavami, 
Moravskou Třebovou a Jevíčkem. Přednáška 
byla proložená spoustou fotografií. Posluchači 
ani nedutali a když přednášející řekl: „Nyní Vám 
ukážu poslední fotografii...“ tak se nám nikomu 
nechtělo věřit, že už uběhla hodina povídání. Čili 
děkuji p. Mgr. Adamovi Wiltschovi za opět pre-
cizně připravenou přednášku.

                           Helena Neuerová, knihovnice

Tříkrálová sbírka 2017
V sobotu 7. ledna 2017 jsme v obci uspořádali za dohledu 
Oblastní charity Moravská Třebová celonárodní projekt Tří-
králové sbírky 2017. 
Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá všem lidem, 
dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen 
tam. Dary, které se vyberou v našemu regionu, jsou opět 
použity na pomoc našeho regionu. Kde konkrétně můžete 
zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky http://www.
trikralovasbirka.cz/ V naší obci bylo vykoledováno 10.544,- 
Kč. Děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomoc-
níkům a koledníkům, že jim nejsou lhostejné osudy lidí  
v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary. Jako 
poděkování pro koledníky a ty, kteří se podíleli na organi-
zaci sbírky, připravila OCHMT bruslení na ZS v Moravské 
Třebové a projekci pohádky v kině. Děkuji otci Pawlovi za 
požehnání, paní Lexmanové, hlavní koordinátorce OCHMT, 
dále pak koledníkům Aničce N., Elišce V., Libušce, Gitušce  
a Emičce, Aničce K, Karolínce, Tomovi a doprovodům Aleně, 
Evě a Libuši.
    Filip Procházka, místostarosta obce
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„Cantilo Jevíčko“ v Biskupicích
V neděli 4. prosince 2016 v odpoledních hodinách se uskutečnil v místním kostele sv. Petra  
a Pavla koncert smíšeného pěveckého sboru Cantilo z Jevíčka pod vedením Mgr. Luďka Kli-
meše. Členové sboru zazpívali písně lidové, chrámové, populární. Poslechli jsme si také koledu 
barokní, anglickou a pásmo českých vánočních koled a písní. Samozřejmě, že nechyběla ani 
nejznámější vánoční píseň „Tichá noc“. Dozvěděli jsme se, že tato píseň byla přeložená do 300 
jazyků a jen u nás v Česku je asi 30 verzí této písně. 
Dále měly vystoupit děti z MŠ Biskupice, ale omluvily se, protože jich hodně onemocnělo. Přes-
to se tři holčičky - Ivetka Sekerková, Emička a Nelinka Bálkovy, které navštívily s rodiči koncert, 
odhodlaly a samy vystoupily s krátkým pásmem písniček, které nacvičovaly s ostatními dětmi 
v MŠ. Odvážná děvčata sklidila velký úspěch. Anička Neuerová zahrála na kytaru 2 skladby - 
Greensleeves a Impressive motion. Petr Dvořáček zahrál na klarinet v doprovodu kláves sklad-
bu - Koncert es dur pro klarinet Adagio. Všichni návštěvníci odcházeli domů plni krásných 
dojmů a příjemně vánočně naladěni. Prožili jsme krásnou adventní neděli. 
Děkujeme p. Zechové za výborné koláčky, na kterých si zpěváci po koncertě pochutnali. Mgr. 
Adamovi Wiltschovi patří dík za vytvoření hezkých plakátů a p. Evě Wiltschové děkujeme za 
pořízení pěkných fotek z koncertu. Obci Biskupice děkujeme za finanční podporu.

                                       Helena Neuerová, SPOZ

Návštěva sv. Mikuláše v Biskupicích
V pondělí 5. prosince 2016 v podvečerních hodinách navštívil Biskupice sv. Mikuláš s andělem, 
třemi velkými, umouněnými, chlupatými čerty a jednou hodnou čerticí. Sv. Mikuláš se svým 
početným doprovodem měl hodně práce, protože museli navštívit 50 „hodných“ dětiček. Děti 
měly připraveny písničky a básničky. Anděl z „Knihy hříchů“ četl a upozorňoval sv. Mikuláše na 
drobné hříchy, kterých se děti během roku dopustily 
(neuklízení hraček, oblečení, odmlouvání rodičům, 
atd. ...). Děti slibovaly, že se polepší a tak hodný pan 
Mikuláš rozdával z velké nůše balíčky plné sladkostí. 
Čertice se nechala od dětí podrbat za ušima a za to 
rozdávala dětem zlaté, čertovské cukroví. Sv. Miku-
láš se svou družinou slíbil dětem, že je za rok opět 
navštíví.....

                 Helena Neuerová, ČČK

Sjezd
V neděli 8. ledna 2017 uspořádali občané  
Zálesí zimní sjezd na čemkoliv, samozřejmě 
nemohl chybět hokej na místním rybníku.
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci únoru:

 Josef Hacura
 Milada Popelková
 Josef Čapka
 Stanislav Továrek

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Ze života školy….
Se zimou přichází každoročně i možnost 
provozovat různorodé zimní sporty. Ly-
žařský výcvik žáky naší školy čeká v únoru, 
v lednu se již tradičně věnujeme bruslení. 
I letos jsme využili přívětivého mrazivého 
počasí a nedalekého Nectavského rybníka, 
abychom si sportem vyplnili odpolední vy-
učování. A kdo zrovna nebruslil, využil pro-
tilehlý kopec ke sjíždění na saních a bobech.  
Touto cestou bychom také chtěli poděkovat 
panu Jelínkovi za obětavou přípravu kluzi-
ště.
                  Mgr. Alena Továrková

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů  Chornice děkuje všem  občanům, kteří přispěli 

na uspořádání silvestrovského ohňostroje.

Pozvánka
Místní skupina ČČK zve 

všechny občany na výroční schůzi
 dne 15. 2. 2017 od 15:30 hod. 

v zasedací místnosti kulturního domu 
v Chornicích.

 Na programu je beseda se zástupcem firmy 
BESIP. Všichni jsou srdečně zváni.
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Chornické rockování
V polovině prosince se v kulturním domě uskutečnilo v pořadí již páté předvánoční rockování.  
V první části vystoupila skupina ZYLWAR s místním bubeníkem Kubou Stejskalem, která předved-

la  vlastní neotřelý repertoár. Po té 
nastoupila revivalová kapela AC/DC  
s výběrem notoricky známých melodií 
svého vzoru. Nechyběl zvon, ani děla  
a tak se  dá se říci, že celá show byla  
sehrána naprosto věrohodně. Jen ti 
rockeři nám nějak zpohodlněli a za-
pomněli se doma za pecí, ke své ško-
dě. Ukázku toho, o co přišli je možno 
shlédnout na stránkách obce nebo 
na YouTube. Závěrem patří poděko-
vání všem pořadatelům za dobře od-
vedenou práci a vytvoření pohodové 
atmosféry.

Jiří Smékal, starosta

Obec Chornice zve srdečně všechny na 

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

v místním kulturním domě.  
K tanci a poslechu v moderním i klasickém rytmu zahraje kapela MIX Boskovice. 

Vstupenky můžete zakoupit v kanceláři obecního úřadu nebo objednat na tel: 461 327 807 od 23. ledna 2017.   

Taneční vystoupení žáků ZUŠ Moravská Třebová 
Vystoupení Pole Dance lektorky Kamily Urbanové 

     z brněnského studia Decadance
Vstupné je za 200,- Kč s večeří a místenkou, 

za 80,- Kč bez večeře a místenky. 
Počet vstupenek je omezen. 

Připraveno bude bohaté občerstvení a hodnotná „tombola“.

OPRAVA  KAPLIČKY
Obec Chornice si objednala  u firmy MO-
LAT z Velkých Opatovic opravu  zchát-
ralé kapličky, stojící u silnice směrem na 
Jevíčko. Koncem roku byl spraven krov, 
natlučeno nové bednění a provede-
no provizorní zakrytí. Stavební aktivita 
kolem kapličky neušla pozornosti ing. 
Svatoslava Marka, ředitele firmy MarS 
a.s., který projevil zájem opravu kaplič-
ky finančně podpořit pěknou částkou 
20.000,- Kč. Za poskytnutý dar touto 
cestou děkujeme.
                        Jiří Smékal, starosta obce.

Podpora  
v hlasování

V minulém vydání Jevíčského zpravo-
daje jsme vás informovali o naší účas-
ti v projektu Srdce s láskou darované. 
Nyní bychom chtěli poprosit o pomoc 
při veřejném hlasování pro naše srdce. 
Naši práci najdete na stránkách pro-
jektu Srdce s láskou darované (http://
srdce.age-management.cz/) v galerii 
soutěžních prací (stačí dát vyhledat 
Chornice). Hlasovat se dá z každého 
prohlížeče jedenkrát. Za Vaši podporu 
mnohokrát děkujeme.

ZŠ a MŠ Chornice
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Neuvěřitelných 20 let cvičení jógy v Jaroměřicích
...a především trpělivost, moudrost, vitalita a ne-
skonalá nezištná obětavost paní Marie Pazdírkové 
má zásluhu na dvacetiletém předcvičování jógy, 
posléze i tchai -chi.
První cvičení probíhala v bývalé tělocvičně základ-
ní školy, poté na prostorné chodbě „malé školy“, 
až zbudování Centra života a podnikání poskytlo 
pro jógu trvalé zázemí ve výstavní síni. 
K začínající skupince cvičících se postupně při-
dávaly i odcházely další a další...Osobní záznamy 
paní Mařenky čítají 850 setkání, při nichž ženy 
společně protahují svaly a uklidňují duši k všeo-
becné spokojenosti. 
Upřímné a vděčné poděkování své cvičitelce vyjádřilo v prvních setkáních roku 2017 téměř 30 
jogínek ze všech tří skupin. 

                                                                                                …..Mařenko, DĚKUJEME

Do Nového roku s písničkou
Hned zpočátku roku 2017 v sobotu 7. ledna pozval Sbor pro občanské záležitosti do výstav-
ní síně pěvecký soubor ZUŠ Jevíčko s p.uč. Lucií Kuciánovou, aby předvedli úspěšné vystou-
pení s hanáckými písničkami. Poděkování mla-
dým talentovaným zpěvákům bylo zasloužené.  
Následná pestrá bilance činnosti knihovny a Cen-
tra života a podnikání nebyla příliš dlouhá,  aby 
víno k novoročnímu přípitku mělo tu správnou 
teplotu. Knihovnice poděkovala za přízeň a po-
přála všem šťěstí, zdraví a spokojenost
„Studio 2“ - dvojice hudebníků- ing. Burget a Bc. 
Lucie Kuciánová,  přivítali hosty a Nový rok pís-
ničkou. „Purpura“ na zahájenou připomněla do-
znívající svátky, poté následovaly skladby lidové, 
folkové i na přání hostů k jejich velké spokojenosti.
Společnost byla milá, leč malá, na rozdíl od jiných podobných setkání. Asi mnohé odradilo vý-
razně mrazivé odpoledne a vysoká nemocnost.  Zazpíváme si tedy ještě jindy, až nás bude víc....

                                                                                     Sbor pro občanské záležitosti

ZA PANTÁTÓ JARKEM
Až na azorském ostrově Sao Miguel v Atlantickém oceánu mě zastihla smutná zpráva, že dne 
25. října 2016 odešel Jarek Koutný – můj spolužák a soused ze třetí lavice u okna 9. A třídy ve 
školním roce 1966/67.
Dodnes si ho pamatuji, jak klátivým krokem přichází ke škole s typickým úsměvem, zděděným 
po mamě Heleně.
Jarka jsem poznal hlavně v dobách naší školní docházky, a tak mi dovolte, abych napsal pár 
vzpomínek z té doby.
V základní škole v Jaroměřicích jsme vydávali školní časopis Třídní zpravodaj. V deváté třídě jsme 
naší tiskovině dali nový kabát i nový název Husí kravata aneb Večerní Jaroměřice. Tento „žurnál“ 
jsme už psali na psacím stroji, který vlastnil právě Jarek, bydlící v domku naproti místnímu koste-
lu. Zastával tak důležitou funkci technického redaktora.
V deváté třídě odcestoval s rodiči za strýčkem, který žil ve Vídni. A právě já jakožto soused v lavici 
jsem od něho po dobu jeho nepřítomnosti dostal čestnou funkci pod názvem „zastupitel Spar-
ťana“. V šedesátých letech minulého století návštěvy kapitalistické ciziny byly pro našince velkou 
vzácností. Když se Jarek vrátil domů, dovezl mi čokoládu a balíček cigaretových žvýkaček, které 
u nás nebyly vůbec k dostání. Na tento dárek jsem byl děsně pyšný a z jednotlivých cigaret jsem 
si jen uždiboval malou žvýkačkovou hmotu, aby mi co nejdéle vydržely.
Jednou jsme si vymysleli, že si zahrajeme na malém hřišti pod Kalvárií fotbal s nadějnými mlad-
šími fotbalisty. Já jsem hrál s malým Mirkem proti Jarkovi a jeho tehdejšímu kamarádovi Loňovi. 
Naše klání nakonec skončilo nerozhodně. Ti malí kluci Jarkovi říkali Kuťa a on sám o sobě tehdy 
říkával, že je pantáta. Konec konců byli jsme deváťáci, a tedy „mazáci“ v rámci jaroměřické zá-
kladní školy.
Význačný fameliantský pamětník Tonda Pólu mi připsal: „Jarek bel moc hodné člověk, já sem s nim 
dělal dlóhy leta v hosobrnské sklárně. Ještě tade mohl dlóhy roke s nama pobet. R.I.P.“
Bohužel, dnes se musím nejen já smířit s bolestivou realitou, že navždy odešla rázovitá postavička 
obce jaroměřické, sportovec a funkcionář pan Jaroslav Koutný, kterého doma ani na jaroměřické 
dědině už nikdy nepotkám.

©Pavel Kyselák

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únoru své významné narozeniny 
oslaví:
KALINOVÁ LUDMILA
POSPÍŠIL ANTONÍN
POSPÍŠILOVÁ LUDMILA

Jmenovaným oslavencům přejeme zdraví, 
spokojenost a optimismus do dalších roků 
života.

V posledním období řady jaroměřických 
občanů opustili:

JAROSLAV ČERVINEK
ANTONÍN KRIKL
ZDEŇKA SLUNSKÁ
Všem pozůstalým 
vyslovujeme upřímnou soustrast.

jogínek ze všech tří skupin. 

V posledním období řady jaroměřických 

JAROSLAV ČERVINEK

ZDEŇKA SLUNSKÁ

vyslovujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínka
Dne 20. února 2017 uplyne 

5 let  od ztráty manžela  
a tatínka

pana VLADIMÍRA 
MLČOCHA.

Kdo jste ho znali, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

Manželka a dcery s rodinami

Obecní úřad oznamuje  
občanům:

• Zastupitelstvo  schválilo Nařízení obce 
Jaroměřice č. 1/2017 – Tržní řád, kterým 
se v obci zakazuje podomní a pouliční 
prodej zboží a služeb ve všech místních 
částech obce včetně osady Nový Dvůr. 
Zákaz se nevztahuje na prodej zboží na 
návsi, který je předem ohlášený Obec-
nímu úřadu nebo o tomto prodeji byli 
občané informování prostřednictvím in-
formačních letáků a obecním rozhlasem, 
na veřejné sbírky a na nabídku a prodej 
zboží a poskytování služeb při výstavách, 
poutích, kulturních akcích, veřejných vy-
stoupeních a sportovních podnicích

• ČÚZK dokončil obnovu katastrálního 
operátu  nezastavěného území obce Ja-
roměřice a ve dnech 1. 3 až 14. 3. budou 
jeho výsledky vyloženy na Obecním úřa-
dě k veřejnému nahlédnutí. Pracovník Ka-
tastrálního úřadu bude občanům k dispo-
zici ve středu 1. 3. 2017 od 13 do 17 hodin 
a v úterý 14. 3. 2017 od 12 do 15 hodin na 
OÚ v Jaroměřicích.

• cena vody pro rok 2017 je 71 Kč/m3 
(vodné 37 Kč/m3, stočné 34 Kč/m3)

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
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Vánoční ladění s Josefem Ladou  
a betlémy  9. 12. 2016 - 6. 1. 2017

Ač venku v pátek 9. 12. 2016 nebyla po sněhu ani památka, výstavní síň 
zahalila „sněhová peřina“ v obrázcích Josefa Lady. Po zkontaktování se 
společností Ladových potomků se podařilo do Jaroměřic propůjčit 30 
reprodukcí kouzelných zimních a vánočních obrazů našeho význam-
ného malíře, který se narodil před 130 lety a jeho tvorba se těší velké 
oblibě dodnes.
Výstavní síňi dominovala expozice s Ladovými betlémy a ukázkou ně-
kterých z jeho 133 knih. Další betlémy z různorodých materiálů nám 
propůjčili ochotní betlémáři z blízkého i vzdáleného okolí, s jehož pře-
pravou pomohl ponejvíce pan Lad. Sekanina.
Pěvecký sbor ZŠ Jaroměřice zahájil vernisáž koledami, informace ze 
života slavného malíře přiblížily Doubravka a Anežka Lexmanovy. His-
torii betlémářství zmínila knihovnice, která poděkovala za hojnou ná-
vštěvu, za propůjčení betlémů, za pomoc při organizaci i aranžování 
výstavy a popřála krásné sváteční dny všem.
Dnes už máme výstavu i sváteční dny za sebou. Věřme, že zůstala 
alespoň vzpomínka na milou výstavu.

                                                                       Obecní knihovna

Norsko s Janem Valíčkem
Ač byl pátek 13. ledna 2017, neodra-
dilo téměř 50 zájemců zavítat do jaro-
měřické výstavní síně na cestopisnou 
přednášku Jana Valíčka o Norsku.
Pan Valíček navštívil tuto severoev-
ropskou zemi již vícekrát a má bohaté 
poznatky nejen o historii, současnos-
ti, přírodě, ale i zkušenosti, co obnáší 
zájezd do kouzelné, prozatím nezne-

hodnocené země. Rád se se svými zážitky a zkušenostmi podělil.
Vyprávění zaujalo, což dosvědčilo mnoho dotazů v bezprostřední deba-
tě s „dvorním průvodcem“ všech knihovnou pořádaných zájezdů. O de-
setidenní cestu, na niž odjíždí s cestovní společností 6.-15. srpna 2017, 
projevila nejméně polovina hostů vážný zájem. Bližší informace budou 
uvedeny na www.jaromericeknihovna.cz . 
Dále byl společně naplánován výlet do Znojma a do vinic rakouského 
Retzu na sobotu 6. května 2017. Věřme, že se vše zdárně uskuteční, jako 
všechny zájezdy, na nichž nás pan Valíček doposud úspěšně provázel.

    Obecní knihovna Jaroměřice

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2017                              

3. 2. pátek, 16.00 h, VS – výstavní síň Centra 
života a podnikání Enkaustika – výtvarná 
dílna s paní Danuší Navrátilovou, vstupné 
20,- Kč + spotřeb. materiál
3. 2. - 10. 3.,  v půjčovní dny knihovny PO, 
ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18, VS Enkaustika – 
malování voskem, výstava tvorby Danuše 
Navrátilové
5. 2. neděle, 9.00 h, VS Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
8. 2. středa, 16.00 h, Dům zahrádkářů, 
pořádá ZO ČZS Jaroměřice Kurz košíkářství  
v rozsahu 8 h, cena 50,- Kč/hodinu, bližší info 
734 472 204
10. 2. pátek, 18.00 h, dle zájmu i ve 20.00 h, 
VS, vstupné 70,- Kč, předprodej v knihovně
Kino na kolečkách – promítání animované 
komedie TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
11. 2. sobota, od 9.00 h, VS Plstění – výtvarný 
kurz s Blankou Procházkovou, možnost 
zhotovení plstěné šály, popř. kloboučku, 
kurzovné dle počtu účastníků cca 100,- až 
200,- Kč, nutné předběžné potvrzení účasti 
do začátku února v knihovně.
11. 2. sobota, 18.00 h, Pohostinství U Trojanů 
TURISTICKÝ VEČER, hudba Dueteto V+M, 
pořádá OT TJ Jaroměřice
15. 2. středa, 8.00 h, VS Snídaně s prarodiči, 
společné čtení žáků 2. třídy s prarodiči  
a knihami z jejich dětství
17. 2. pátek, 18.00 h, VS Dobrovolníkem 
v Ekvádoru, zajímavé vyprávění Kateřiny 

Novákové z návštěvy Jihoamerické země 
18. 2. sobota, 19.30 h, Pohostinství U Trojanů, 
vstupné 50,- Kč BABSKÉ BÁL, se zábavnými 
vstupy pořádajícího VJECHÉTKU, hraje 
Studio 2 - ing. Burget a Bc. Lucie Kuciánová

PŘIPRAVUJEME:                 
BŘEZEN měsíc čtenářů, vyhodnocení 
nejlepších čtenářů, registrace nových čtenářů 
zdarma
3. 3. pátek, 15.30 h, VS Aranžování jarních 
květinových vazeb s floristkou Šárkou 
Trubákovou, ukázka, inspirace, prodej  
a možnost zhotovení jarních dekorací. Materiál 
bude zajištěn, jinak přízdoby dle vlastního 
vkusu s sebou. Vstupné 20,- Kč
5. 3. neděle, 9.00 h, VS Kurz paličkování  
s ing.Ivou Vanžurovou
10. 3. pátek, 18.00 h, VS Do Japonska s Mgr. 
Karlem Kocůrkem, zážitky z cestování po 
východní zemi s fotodokumentací
11. 4. úterý,  Zájezd do Divadla hudby 
v Olomouci na konverzační komedii 
Woody Allen CENTRAL PARK WEST, 
začátek představení v 19.00 h, odjezd 
autobusu  Biskupice 16.50 h, Jevíčko 17.00 
h, Jaroměřice 17.10 h. Vstupenka 200,- Kč,+ 
jízdné 80,-Kč=cena celkem 280,-Kč, studenti 
160,-+80,-Kč=celkem 240,-Kč. Zájem se 
zálohou potvrďte, prosím, v knihovně do   
10. 3. 2017

17. 3. pátek,  
18.00 h, VS 
„Hubneme zdravě“ 
s výživovou poradkyní 
Lenkou Adlerovou  
a Yvonou Procházkovou
18. 3. sobota, start 7.00- 10.00 hřiště na 
Čtvrtničkách 
41. ročník dálkového pochodu
„JARNÍ PŘÍRODOU“, pořádá OT TJ Jaroměřice

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

    

Tříkrálová sbírka 2017
V letošním roce se tříkrálové sbírky zúčastnilo opět 9 skupinek. 
V Jaroměřicích a Nových Dvorech koledovalo za mrazivého počasí  
20 dětí, 7 dospělých a 2 stu-
dentky! 
Bylo vykoledováno krásných 
24.162,- Kč, za což vděčíme  
spoluobčanům, kterým nejsou 
lhostejní  k bližním v nouzi. 
Za vše upřímně děkujeme a pře-
jeme hojnost Božího požehnání  
a zdraví v roce 2017. 

 Helena Lexmanová

Setkání ZO SPCCH
Nadace města Letovice pro rozvoj kultury podporuje projekt „Hudba 
seniorům“ určený zdravotně postiženým dospělým, klientům domovů 
důchodců, obyvatelům domů s pečovatelskou službou a ústavů so-

ciální péče.  Kapela Paleta Band díky 
jemu zahrála lidové písničky k posle-
chu a dobré náladě členům ZO SPCCH 
Jevíčko v restauraci U Trojanů 1. 12. 
2017. Děkujeme Nadaci města Leto-
vice a členům Paleta Bandu za dobrý 
počin bez nároku na honorář.

Spokojení senioři z Malé Hané
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze kulatina), 

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

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

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

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

prosím. Tel.: 720 358 722.

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

nejlépe větší 1+1, případně 2+1, 3+1. 
Nájemce nevadí, cena do 1,3 mil. Kč. 

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

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

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

Tel.: 773 463 891.

AKCE 1 + 1 – dvoje kompletní dioptrické 
brýle s profi čočkami – 3400 Kč.

Slevy dle věku. Pouzdro k brýlím zdarma, slevy na  
recept od lékaře. Nezávazná schůzka, vybíráte v klidu domo-
va s rodinou a bez stresu. Pro více info kontaktujte optického  
poradce pro Optika do domu v pondělí, pátek a sobotu: 
Letfusová tel.: 737 081 322, e-mail: j.let@seznam.cz.

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

RUŠENÍ PRODEJNY: VÝPRODEJ – SLEVA 30–60 %.
VYKOUPÍME VAŠE ZLOMKOVÉ ZLATO I STŘÍBRO!!!

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

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

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

Prostory 20 m2 – 60 m2, možno i spojit, celková 
plocha 300 m2. Vhodné jako prodejní prostory, 

kanceláře, výrobní činnost, ordinace, …

Telefon 602 751 543.

KOUPÍM POLA
Pozemky kdekoli 

v k. ú. Biskupice za účelem 
rozšíření zámeckého parku. 
Cena dohodou, peníze ihned.

 Maňák Libor, 
Biskupice 7 – zámek. 
Děkuji za nabídku. 
Tel.: 777 854 456,

 e-mail: vetrnik2@seznam.cz.


