
Osobnost Jevíčka – Natálie Zikmundová
Milá, usměvavá dívčina, která se ve svých 14 letech může chlubit titulem mistryně České republiky 
v twirlingu. Tak to je Natálie Zikmundová, která koncem ledna reprezentovala Jevíčko na Mistrov-
ství České republiky v twirlingu pořádané v Karlových Varech. Soutěžila zde ve dvou disciplínách  
a pokaždé stanula na stupních vítězů - v rytmickém tanečním sólu se stala mistryní ČR  
a v x-strutu prvním vicemistrem ČR v kategorii junior starší. Tyto dva úspěchy zajistily Natálce po-
stup na mistrovství světa, které se uskuteční koncem března v norském Lillehammeru.  Na závěr 
soutěžního víkendu získala Natálka ještě jedno velmi hodnotné ocenění – Nejlepší choreografie 
sólo napříč všemi věkovými kategoriemi.
O tom, co se skrývá pod zvláštním označením twirling, co všechno tento sport obnáší a jaká byla 
Natálčina cesta k titulu mistryně ČR jsme si příjemně popovídaly. 

Natálko, tvojí trenérkou je Kateřina Felnerová – též 
velmi úspěšná závodnice v twirlingu a mažoretka, to 
ona tě přivedla k tomuto sportu?
Ano, v roce 2012 jsem se přihlásila do mažoretek, kde 
Kačka trénovala, a po dvou letech mě a rodiče oslo-
vila, jestli bych se nechtěla zúčastnit soutěže v sólo  
s hůlkou a rekvizitami – to byl pro mě první kontakt  
s prvky twirlingu. 
Takže twirling ti učaroval víc jak mažoretky?
Ano, protože v twirlingu mužů využit své taneční schopnosti. 
Tohle u klasické mažoretky není možné. 
Twirling má velmi blízko k mažoretkám. Jaký je mezi těmito 
dvěma sportovními tanci zásadní rozdíl?
Twirling je kombinace baletu, gymnastiky a moderního tance. 
Jde zde hlavně o výraz. Je velmi fyzicky náročný. Mažoretka je 
hlavně o precizním pochodovaní. Rozdíl je také mezi hůlkami. 
Mažoretková je lehčí a twirlingová je těžší, aby se s ní dobře 
pracovalo.
Co si mám představit pod disciplínou rytmické taneční sólo?
Hudba není daná. Každý si vybere, co se mu líbí. Tančí se na vel-
kém prostoru v hale s vysokými stropy, protože na určité cviky 
je potřeba vyhodit hůlku velmi vysoko. Jde zde hlavně o tanec  
a výraz, který se dobře musí zkombinovat s twirlingovou hůlkou.
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Vážení občané,
přejeme Vám krásné prožití velikonočních svátků a radostný začátek jara.

Jaro v parku OLU Jevíčko
foto Martin Vykydal
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Za dveřmi a přede dveřmi  
Kdo bydlí, má starostí půl, zpívá se v již zli-
dovělé písničce Jiřího Suchého. Zajisté toť 
svatá pravda. A vůbec nejlepší když bydlíte 
takzvaně ve svým, kde jste si vlastními pány 
v sobě uzpůsobeném pohodlí oproštěni od 
nelibých přikázání, omezení, ohledů, ústrků 
či nedejbůh strašáků s výpovědí nájemní 
smlouvy za dveřmi. Ne všichni však mohou 
mít štěstí celé. A potom tedy díky alespoň 
za tu půlku. 
Město Jevíčko může těšit, že disponuje 
nemalým a důsledně spravovaným byto-
vým fondem, za nějž dodnes vděčí zejmé-ž dodnes vděčí zejmé-dodnes vděčí zejmé-
na prvnímu novodobému starostovi panu 
Petru Spáčilovi. Jednou z jeho priorit bylo 
zbudování adekvátního a důstojného byd-
lení pro mladé rodiny, které potřebují po- potřebují po-potřebují po-
moc v začátcích, dále pro ty, jimž ta či ona 
okolnost brání v pořízení vlastního hníz-
dečka, a v posledku pro všechny životem 
vysílené a churavé seniory. Mnohé se oči-
vidně podařilo a úsilí pracanta nepřišlo 
vniveč. Momentálně Město Jevíčko vlastní 
a pronajímá 150 bytů, z toho 22 v domech 
s pečovatelskou službou, což jsou pro  obec 
naší velikosti bezpochyby chvályhodné cif-
ry. Samozřejmě nejsme a nikdy nebudeme 
s to uspokojit všechny potenciální žadate-
le o byt. V tuto chvíli čítá seznam žádostí 
téměř sedmdesát uchazečů o městský byt  
a jen o slabou desítku méně uchazečů o byt 
v domech s pečovatelskou službou. Ve dru-
hém případě však uchazeči vnímají přísluš-
ný registr jen jako jakýsi pořadník strýčka 
Příhody. „Co až jednou přijde čas a  my již 
přestaneme býti svébytní ve svých obyd- býti svébytní ve svých obyd-i svébytní ve svých obyd-
lích udržovaných vlastním srdcem a  sláb-  sláb- sláb-
noucíma rukama?!“ Za pozastavení stojí 
rovněž fakt, že jevíčští občané, pro jejichž 
podzim života byly domy s pečovatelskou 
službou panem starostou Spáčilem zbu-
dovány či zrevitalizovány především, tvoří 
z celkového počtu evidovaných uchazečů 
tohoto typu jen necelou třetinu. A dojde-li 
na lámání chleba, z vlastního do obecního 
se v rozhodující chvíli žádnému Jevíčáko-
vi obvykle nechce. Při nezbytné proměně  
wa věřme i brzkém rozvoji sociálních služeb 
v našem městě, by proto životem utrmáce- proto životem utrmáce-proto životem utrmáce-životem utrmáce-utrmáce-
ní senioři, kteří nevyžadují akutně celodenní 
péči, nemuseli být systémově soustředě-
ni pod jednou, v našem případě dvěma 
střechami. Nu i tohle ať je jedna z výzev 
pro novou, právě nastoupivší vedoucí Pe- novou, právě nastoupivší vedoucí Pe-novou, právě nastoupivší vedoucí Pe-
čovatelské služby Jevíčko paní Mgr. Miro- Mgr. Miro-Mgr. Miro- Miro-Miro-
slavu Čepovou. Nakolik je stávající systém 
za daného trendu funkční a zda by naše- daného trendu funkční a zda by naše-daného trendu funkční a zda by naše-
mu městu výhledově neslušel třeba malý 
Domov pro seniory - podobný kupříkladu 
tomu, jaký provozuje Město Polička, budiž 
otázka. Neboť je-li skutečně ouvej, domy 
s pečovatelskou službou našeho typu 
nejsou v nejednom případě řešením.     

Okénko radních Vraťme se ovšem k bytům, o které zájem 
je. Zde není nad čím spekulovat. Poptávka 
po bydlení v našem městě převyšuje nabíd- bydlení v našem městě převyšuje nabíd-bydlení v našem městě převyšuje nabíd-
ku, o čemž svědčí přírůstek nájemních bytů 
privátních a zároveň rychlá zástavba námi 
vykoupených, zasíťovaných a posléze na-
bídnutých stavebních míst nejen na ulicích 
Římských legií a Vrchlického. Přitom ani trh 
s byty nestagnuje. Lidé v Jevíčku zkrátka 
bydlet chtějí a jsou za to ochotni zaplatit. 
Jak už jsem však uvedl, ne každý může mít 
štěstí celé. V nejednom případě je potom 
perspektiva městského bytu každopádně 
tím nejlepším východiskem, kterak bydlet 
slušně, v jistotě a zároveň za přiměřenou 
činži.  
Akutní potřeba střechy nad hlavou nene-
chává člověka přirozeně klidným. Vleklé 
čekání na přidělení městského bytu může 
potřebnému uchazeči připadat zdánlivě 
nekonečné  a marné, nebo dokonce na- marné, nebo dokonce na-marné, nebo dokonce na-
bude pocitu, že snad jeho žádost či žádost 
jeho rodinných příslušníků skončila ve stou-
pě.  Tu a tam dorazí i nějaký ten anonym, 
což se snažím vždy pochopit a na nikoho 
se proto vážně nezlobím. Navíc si nikomu 
netroufám vyvracet předsudky a plédovat, 
že  snad již nežijeme v časech latentního 
korupčnictví, čachrů, zakukleného klien-čachrů, zakukleného klien-klien-
telismu či licoměrných, leckdy účelově 
zašmodrchaných, rozumu zastřených pra-, rozumu zastřených pra-
videl hry. Natolik si Vás považuji, milí přá-
telé! Lidská nedůvěra a skepse se rozhodně 
nerodí jen tak samy o sobě. Tři smysly: zrak, 
sluch a čich, ten zejména v tom smyslu pře-čich, ten zejména v tom smyslu pře-, ten zejména v tom smyslu pře- zejména v tom smyslu pře-zejména v tom smyslu pře-
neseném, nemáme jistě ve vínku pro nic 
za nic. Vybaveni jsme jednoduše tak, aby-
chom přežili a za své požadavky se alespoň 
bili. Třebaže s výsledky lecjakými. 
Přese všecky bubáky si nicméně stojím za 
svým, že v naší bytové a sociální komisi, 
podle jejíhož doporučení se Rada města 
Jevíčka ve věci přidělování městských bytů 
dosud vždy řídila, se žádné pikle nekují.  
Komise složená z dvanácti členů, zástup-
ců všech místních politicko-nepolitických 
ekip, pracuje v jisté konzistenci i navzdory 
občas  dosti odlišným náhledům na přede- dosti odlišným náhledům na přede-dosti odlišným náhledům na přede- náhledům na přede-hledům na přede-
střenou potřebu bydlet. Pořadí navržených 
a dle komise v tu chvíli nejvhodnějších 
kandidátů na přidělení uvolněných měst-
ských bytů určuje tajné hlasování, jež vo-
litele osvobozuje od případných ohledů 
na kolegy a především od reálných obav 
z nařčení a otevřené nelibosti neuspokoje-
ných žadatelů o byt. Nezajímavé není ani 
profesní složení členů komise, v níž vedle 
předsedy zasedají: bývalá předsedkyně - 
po léta zasvěcená do místních poměrů, 
tři sociální pracovnice s praxí v rozličných 
institucích, dále dvě pracovnice sociálních 
služeb zastávající přímou obslužnou péči, 
dvě zdravotní sestry, učitel, zaměstnankyně 
Města Jevíčka a osoba samostatně výděleč-
ně činná. Tedy skvadra lidí, jejichž společná 
rozhodnutí by měla vykazovat nejen znám-
ky objektivity, nýbrž zejména znalý a citlivý, 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci březnu 2018 oslaví  
významné životní jubileum 

Jan Čermák  
Dag Hrubý
Lubomír Kaderka
Helena Ertlová
Helena Kordová
František Schmidt
Jaroslav Ambroz
Rudolf Malý
Libuše Malá
Alois Vykydal
Vladimír Šmída
Marie Ticháčková

avšak od emocí oproštěný náhled na soci- od emocí oproštěný náhled na soci-od emocí oproštěný náhled na soci- náhled na soci- na soci- soci-soci-
ální situaci a potřeby konkrétního žadatele. 
Nelze přitom opomíjet ani budoucí přínos 
možného nájemníka pro naše město, při- nájemníka pro naše město, při-, při-
čemž bezvýznamná nemůže být ani jeho 
sociální adaptabilita a perspektiva uspořá-
daného, nekonfliktního života.   
Za to, že všechno funguje a byty jsou vždy 
dle možností jejich vlastníka vzorně připra-
veny k převzetí uspokojeným žadatelem, je 
v konečném výčtu dlužno poděkovat též 
vedoucí PBH paní Jiřině Šunkové. 
Díky své profesi mám možnost srovnání,  
a tedy mi věřte, že se v Jevíčku skutečně 
nemáme zač stydět. Ba naopak. 
A jestli se snad mýlím a mám jen pravdy 
půl, nuž to ať soudí, kdo bydlí ...
 Mgr. Rudolf Beran

předseda bytové a sociální komise

Změna svozu  
komunálního odpadu

Svoz směsného komunálního 
odpadu místo Velikonočního 

pondělí dne 2. 4. 2018
bude proveden v sobotu  

31. 3. 2018. 
Svozové nádoby nejlépe nachystat  

k vývozu již v pátek večer.

Informace platí pro město Jevíčko 
a OLÚ Jevíčko. 

Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s.
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A x-strut?
Tam je povinná hudba. Hůlka se nevyhazuje a nesmí opustit ruku. Cvičí 
se na daném prostoru o rozměru 6x9 m. Tato disciplína je velmi náročná 
na gymnastické prvky. A jmenuje se x-strut, protože se jde do tvaru x.
Co je myšleno tím, že hudba je daná? To všichni tančí na stejnou 
hudbu, kterou dopředu znají?
Ano, tato hudba je každý rok stejná, byla a asi vždycky bude.
Je ti milejší rytmické taneční sólo, nebo x-strut?
Rytmické taneční sólo, protože zde mužů vyjádřit své emoce. 
Když jsem viděla tvoje fotky ze závodů, všimla jsem si, že máš na 
sobě vždy krásné sportovní dresy. Kdo ti je navrhuje a šije?
Když jsem začínala, tak mi je vždy navrhovala Kačka a šila paní Havlíčko-
vá z Jevíčka. Poslední dva roky si něco vymyslím sama a Kačka to doladí 
do detailu. Tento rok mi dres šili v Březině u Jedovnice, je zde firma, 
která šije gymnastické dresy a různé sportovní oblečení. S Kačkou jsme 
pak dresy ozdobovaly. 
Dres máš vždycky na jednu sezonu?
Ano, protože vždycky z něho vyrostu. Nikdy se mi nepoštěstilo, že bych 
měla dres na dvě sezony.
To je asi docela nákladné - krásné dresy, cesta na mistrovství Evro-
py do Chorvatska, teď na mistrovství světa až do Norska. Zaplatí 
vám cestu a ubytování nějaká česká asociace twirlingu?
Ne, nic nám žádná asociace nezaplatí, úplně vše mi hradí rodiče. Ale  
v roce 2016 mně a mé trenérce Kačce ušila rekvizity k našemu společ-
nému duu firma Mars a minulý rok jsem obdržela od města Jevíčka 
finanční příspěvek na ME v Poreči. 
Kolikrát týdně trénuješ a kde?
Čtyřikrát týdně a před soutěží tak pětkrát týdně. Chodím do tělocvičny 
na základní školu v Jevíčku.
Máš časově náročný trénink – jak to zvládáš se školou?
Snažím se to zvládat, protože twirling mě baví.
Vymýšlíš si svoje taneční sestavy sama?
Poslední dva roky mi je dělají zahraniční lektoři. Dřív mi je dělala Kačka 
a x-strut mi dodnes vytváří Kačka. 

Ty máš zahraniční lektory?
Ne, to mi dělají v rámci seminářů, které se zde během roku pořádají. 
Vítězné taneční sólo mi dělala Italka v rámci semináře v Poděbradech.
Takže na MS do Norska pojedeš se stejnou sestavou, s jakou jsi 
vyhrála MČR, nebo ji budeš obměňovat?
Se stejnou, jen jsem si ji ještě trochu ztížila o náročnější twirlingové prv-
ky.
Na mistrovství světa budeš závodit pouze v disciplíně, kterou jsi 
vyhrála, nebo můžeš i jako vicemistryně závodit v x-strutu?
První tři na MČR získávají nominaci na mistrovství světa v dané disci-
plíně.
Takže tě čeká náročné mistrovství světa? 
Ano, ale moc se na ně těším. Jedu si to tam užít po těžké dřině. Je mi 
jasné, že není možně vyhrát. Mým snem je dostat se do první poloviny 
mezi soutěžícími.
Kdo tě bude do Norska doprovázet?
Pojedu sama.
Jakých závodů se během roku účastníš kromě MČR?
Soutěží v twirlingu je málo. Jsou to většinou nepostupové soutěže.  
V letošní sezoně jsem se zúčastnila Kolínského poháru v rámci přípravy 
na MČR. Jezdívala jsem i do Prostějova na twirlingovou soutěž, ale byla 
bohužel zrušená. 
Natálko, děkuju za příjemný rozhovor a moc ti přeju co největší 
úspěch na MS.
Já taky děkuji za rozhovor. 

Největší Natálčiny dosažené úspěchy:
2015 - Mistrovství Moravy a Slezska: ll. vicemistr Moravy a Slezska  
v sólo s hůlkou a rekvizitami, Prostějovská medaile: 1. místo v klasické 
mažoretce, Národní twirlingový pohár třídy B: 1. místo a postup na MČR 
třídy A: 5. místo 
2016 - Mezinárodní soutěž mažoretek a twirlingu států Evropské unie: 
1. místo v rytmickém tanečním sólu (RTS) třídy A a sólo s rekvizitami, 
Národní šampionát mažoretek v Hluku: Mistr Moravy a Slezska v duo 
s hůlkou a rekvizitami s Kateřinou Felnerovou
2017- MČR v twirlingu Karlovy Vary: l. vicemistr v x-strutu + postup na 
ME a 4. místo v RTS, Kolínský pohár v twirlingu: 1. místo v RTS a x-strutu

Mgr. Jitka Budigová
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
9. 2. 2018 se uskutečnil v hotelu Morava již 12. Městský ples. Chtěl bych 
v této souvislosti poděkovat všem, kteří se na jeho organizaci a průběhu 
jakkoliv podíleli a také všem sponzorům, kteří podpořili ples finančně  
i věcným darem do soutěže o ceny. 
Za organizátory musím vyzdvihnout především kulturní komisi v čele 
s předsedkyní Pavlou Konečnou a členkou Veronikou Macounovou, 
dále Turistické informační centrum Jevíčko s pracovnicemi Dagmar 
Schneiderovou a Monikou Braunerovou. Za pořadatelskou pomoc 
děkujeme také členům místní organizace Českého rybářského svazu, 
který vyslal dva členy pana Kamila Finsterleho a Jaroslava Skočovského 
do pořadatelské služby společně s asistenty prevence kriminality. 
Poděkovat musím také Sboru pro občanské záležitosti, který se postaral 
o zajištění vynikajícího bufetu, který na místě prodávaly dámy z RC 
Palouček, paní Miroslava Ambrozová a paní  Květoslava Dvořáková. 
Poděkování patří také všem dalším pomocníkům, kteří prodávali losy, 
zajistili šatnu atd. Děkuji také panu Ing. Petru Janíčkovi za vstřícnou 
spolupráci a přípravu sálu hotelu Morava.
Zásadní vliv na výborný průběh plesu a dobrou zábavu měli všichni 
účinkující a zejména kapely Akcent Blansko a Dechový orchestr ZUŠ 
Jevíčko, dále také tanečnice a tanečníci ZUŠ Jevíčko, mažoretky Amorion 
a profesionální tanečníci z Taneční školy Dany Hubené v Prostějově.
Díky sponzorům se podařilo shromáždit částku ve výši 45 090,-Kč, další 
příjem byl z prodeje vstupenek a losů malé a velké soutěže o ceny, kde 
se utržilo celkem 35 950,-Kč. Celkový příjem plesu tedy činí 81 040,-Kč. 
Po odečtení výdajů na zajištění plesu, které předpokládáme v částce do 
60 000,-Kč, by v pokladně města měl zůstat přebytek vyšší jak 20 000,-
Kč, který bude použit na vydání knihy k 760. letům povýšení Jevíčka na 
Město královské.  Jsem rád, že i tentokrát se podařilo díky plesu podpořit 

veřejně prospěšnou věc (v roce 2015 to byl automatický defibrilátor pro 
JSDH, 2016 chodník na ulici Svitavské a 2017 pomník obětem 1. světové 
války). Podtextem městského plesu tedy není jen obveselení a zábava, 
ale také podpora něčeho smysluplného, co naše město potřebuje.

Vážení přátelé,
věřím, že kdo jste se plesu zúčastnili, máte jistě příjemný zážitek z dobré 
zábavy a setkání s Vašimi přáteli a známými. A pokud se přeci jen něco 
na plese nepovedlo, tak nám to prosím odpusťte a my se budeme 
snažit opět v roce 2019 o co nejlepší průběh 13. Městského plesu.

Za pořadatele plesu Dušan Pávek, dipl. um., starosta
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Usnesení ze 39. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 15. ledna 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/39Z/2018 zapisovatelkou zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu 
Konečnou a Mgr. Petra Votroubka

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/39Z/2018 program zasedání
2/39Z/2018 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Rudolf Beran, Mgr. Zdeněk Klein, Ing. 
Jaroslav Zezula

4/39Z/2018 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 
dne 24. 7. 2017 mezi Městem Jevíčko 
a SPOLEČNOSTÍ „Soudní Růženka“ za-
stoupenou reprezentantem sdružení 
M - SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 
03 Pardubice, kdy předmětem dodat-
ku akce „Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. Růžová a ul. Soud-
ní v Jevíčku“ je prodloužení termínu 
dokončení stavby do 29. 6. 2018 a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 2

5/39Z/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko  
č. 11 na rok 2017

6/39Z/2018 koupi pozemku p. č. 5359/1 (926 
m2) - vodní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí a část vodního díla „Otevřené 
odpady Malá Haná“ v délce 155 m od 
společnosti REHAU Automotive, s. r. o., 
Obchodní 117, 251 70 Čestlice za cenu 
247.701 Kč + úhradu správního poplat-
ku katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 

Městem Jevíčko a společností REHAU 
Automotive, s. r. o. na koupi pozemku 
p. č. 5359/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a části vodního díla „Otevřené odpady 
Malá Haná“ a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7/39Z/2018 prodej pozemku p. č. 4236/11 
(798 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí L*** H***, *** Jevíčko za 
cenu 500 Kč bez DPH/m2, celkem 
399.000 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + úhra-
du nákladů na realizaci přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 74.398 Kč 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a L*** H*** na prodej pozemku p. 
č. 4236/11 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8a/39Z/2018 posunutí termínu zahájení vý-
stavby RD v Zadním Arnoštově - osadě 
Mařín stavebníkovi Ing. O*** B***, *** 
Jevíčko do 31. 12. 2018

8b/39Z/2018 přílohu č. 4 ke Směrnici o ces-
tovních náhradách dle Zákoníku prá-
ce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č. 
463/2017 o změně sazby základní ná-
hrady za používání motorových vozidel 
a stravného a o stanovení průměrné 
ceny pohonných hmot pro účely posky-
tování cestovních náhrad

8c/39Z/2018 ukončení smlouvy s bezpečnost-
ní agenturou Aragon Security k 30. 6. 
2018 a přijetí nového strážníka MP po 
provedeném výběrovém řízení s mož-
ným nástupem od 1. 7. 2018

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc prosinec 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
přehled čerpání grantů a dotací v roce 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze SPOZ, která se konala dne 12. 
12. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
cenu vodného na rok 2018 ve výši 38,50 Kč/m3

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
pozvánku na XII. Městský ples, který se usku-
teční v pátek 9. 2. 2018 v sále hotelu Morava  
v Jevíčku od 20:00 hodin.
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci starosty o přípravě spuštění infoka-
nálu TV REGIO

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/76R/2018 cenovou nabídku firmy Lubomír 

Klodner, projektová a inženýrská kan-
celář, 569 72 Rohozná 366 na zhotove-
ní projektové dokumentace ve všech 
stupních (DUR, DSP, DPS) na výstavbu 
chodníku mezi ulicemi Okružní II a Pod 
Zahradami za nabídkovou cenu 65.340 
Kč vč. DPH

1b/76R/2018 umístění DZ o omezení rychlosti 
na 20 km/h na místní komunikaci na ul. 
U Střelnice směr eurocesta a i v opač-
ném směru na základě souhlasného 
stanoviska dopravního inženýra Policie 
ČR DI Svitavy a pověřuje IT realizací 
akce

1c/76R/2018 zakoupení 20 ks odpadkových 
košů pro město od firmy MEVATEC  
v celkové částce 44.000 Kč vč. DPH  
a jejich rozmístění dle návrhu MP

2a/76R/2018 poskytnutí dotace pro Oblastní 
charitu Moravská Třebová z rozpočtu 
Města Jevíčko na provoz charitativních 
sociálních služeb na rok 2018 ve výši 
15.000 Kč na základě veřejnoprávní 
smlouvy

2b/76R/2018 poskytnutí dotace na úhradu 
dopravy na zájezd členů ZO SPCCH 
Jevíčko do Kroměříže ve výši 10.000 
Kč vč. DPH na základě veřejnoprávní 
smlouvy

3a/76R/2018 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 
Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 
Boskovice o poskytování právních slu-
žeb pro Město Jevíčko za částku 14.000 
Kč/měsíc na období od 1. 2. 2018 do 
31. 1. 2019

3b/76R/2018 konání Městského plesu v ter-
mínu 9. 2. 2018 v sále hotelu Morava 
s předpokládaným hospodářským vý-
sledkem ve výši 5.000 Kč

3c/76R/2018 cenovou nabídku firmy Kameno-
sochařství Hemzal, Jiráskova 359, 798 
52 Konice, IČ: 02097206 na zhotove-
ní reliéfní pískovcové desky na fasádu 
MěÚ Jevíčko ve velikosti cca 180 x 110 
cm ve výši do 95.000 Kč vč. DPH

4a/76R/2018 podání žádostí o dotaci z roz-
počtu Pardubického kraje v Programu 
podpory kultury a památkové péče  
v Pardubickém kraji na rok 2018 na 
akce „Obnova kapličky na pozemku p. 
č. 2560 v k. ú. Zadní Arnoštov“ a „Re-
staurování sochy sv. Norberta Jevíčko“

4b/76R/2018 cenovou nabídku firmy AG-
ROPROJEKCE LITOMYŠL, spol. s r. o., 
Rokycanova 114/IV, Vysoké Mýto, IČ: 
64255611 na zajištění autorského do-
zoru na akci: „Protipovodňová opatře-
ní v souvislosti s rozšířením výrobního 
areálu Rehau - Pepsin Jevíčko“ dle pří-
lohy zápisu

4c/76R/2018 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. 
Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02 
Svitavy na zajištění technického do-
zoru investora v rámci realizace akce: 
„Protipovodňová opatření v souvislosti 
s rozšířením výrobního areálu Rehau - 
Pepsin Jevíčko“ za částku 60.000 Kč bez 
DPH (72.600 Kč vč. DPH)

4d/76R/2018 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a Ing. 
Janem Králem, Lázeňská 57, 568 02 
Svitavy na zajištění technického dozoru 
investora v rámci realizace akce: „Jevíč-
ko, ul. Okružní IV - výměna vodovodu  
a kanalizace 2. etapa“ za částku 60.000 
Kč bez DPH (72.600 Kč vč. DPH)

4e/76R/2018 ceník za paušální platbu energií 
při využití KD v Zadním Arnoštově dle 
zápisu

Usnesení ze 76. schůze Rady města Jevíčko konané dne 8. ledna 2018
5/76R/2018 zakoupení antispamové licence 

pro server MěÚ Jevíčko GFI MailEssen-
tials - Anti-Spam Edition na 3 roky za 
částku 18.073 Kč bez DPH

6a/76R/2018 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2015547/VB/2 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemku p. č. 518/8 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6b/76R/2018 dodatek č. 4 pachtovní smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a společností Ha-
nácká zemědělská společnost Jevíčko 
a. s., Třebovská 713, 569 43 Jevíčko, IČ: 
48173053 a pachtovné ve výši 207.476 
Kč/rok a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 4

7b/76R/2018 prodej vozidla MULTICAR M25 
rz 1E9 2386 žadateli dle zápisu za na-
bídkovou cenu 10.000 Kč a po prodeji 
pověřuje vedoucí finančního odboru 
vyřazením vozidla z majetku města

7c/76R/2018 cenovou nabídku firmy Pavel 
Bukovec, Vrchlického 34, 798 52 Koni-
ce, IČ: 64265196 na dodávku a montáž 
dveří do chodby MěÚ Jevíčko za nabíd-
kovou cenu 39.700 Kč bez DPH

8/76R/2018 přidělení odměny vedoucí Podni-
ku bytového hospodářství města Jevíč-
ka ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko ruší
7a/76R/2018 usnesení RM č. 7b/69R/2017 ze 

dne 23. 10. 2017

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení ze 77. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. ledna 2018

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 41. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 41. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Jevíčka, svolaného starostou města Dušanem Pávkem, dipl. um. v sou-
ladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Dům hasičů, Svitavská 466, Jevíčko 
Doba konání: 19. 03. 2018 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní před zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne 15. 2. 2018      Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
                  starosta města Jevíčka

 

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/77R/2018 úhradu nákladů pro T. J. Je-

víčko, z. s., Okružní I 637, Jevíčko, IČ: 
43509495 do výše 10.000 Kč a darování 
propagačních materiálů pro účastníky 
32. ročníku halového turnaje v kopané 
„Jevíčko cup 2018“, který se uskuteční 
ve sportovní hale na Žlíbkách ve dnech 
10. – 11. 2. 2018

1b/77R/2018 spoluúčast města vyvěšením 
vlajky na budově MěÚ na akci „Vlajka 
pro Tibet“ v termínu 10. 3. 2018

1c/77R/2018 dar Středisku sociálních služeb 
Salvia, z. ú., Svitavy na činnost ve výši 
7.000 Kč na základě darovací smlouvy

1d/77R/2018 dar Rodinnému integrační-
mu centru, z. s., Pardubice na činnost 
ve výši 2.000 Kč na základě darovací 
smlouvy

1e/77R/2018 dar Domovu na rozcestí, Svitavy 
na činnost ve výši 2.000 Kč na základě 
darovací smlouvy

2a/77R/2018 podání žádosti o dotaci z Pod-
programu 1 - Podpora kulturních akti-
vit v Pardubickém kraji na rok 2018 na 
akci „Festival mládežnických dechových 
orchestrů v Jevíčku 2018 – 15. ročník“

2b/77R/2018 vyhlášení výběrového řízení na 
obsazení pracovního místa „strážník 

Městské policie Jevíčko“ a komisi pro 
otevírání obálek a k ústním pohovorům 
ve složení dle zápisu

2c/77R/2018 ceník Inzerce pro občany ve výši 
200 Kč vč. DPH/měsíc a Reklamy ve výši 
500 Kč vč. DPH/měsíc v infokanálu TV 
REGIO

2d/77R/2018 slevu 50 % cen ceníku Inzerce 
pro občany a Reklamy v infokanálu TV 
REGIO na měsíc únor 2018

3a/77R/2018 podání žádosti o dotaci Pk  
v rámci dotačního programu „Podpora 
budování infrastruktury cestovního ru-
chu v Pardubickém kraji“ na vytvoření 
odpočívadla s infopanelem pro turisty  
i cykloturisty v lokalitě místní části Mařín

3b/77R/2018 podání žádosti o dotaci Pk  
v rámci dotačního programu „Podpora 
preventivní péče o sbírky muzeí a gale-
rií v Pardubickém kraji“ na pořízení 3 ks 
výstavních vitrín pro potřeby městské-
ho muzea

4a/77R/2018 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany města 
Jevíčko na rok 2018

4b/77R/2018 výměnu plynové karmy na ohřev 
teplé vody v Domě hasičů v Jevíčku fir-
mou Instalatérství Bidmon, s. r. o., Tře-
bovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 za 

INFORMACE OBČANŮM

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 a pokyny k vyplnění přehledu 
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2017 je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku 
na podatelně.  Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à Tiskopisy, formuláře
nebo zadat přímo odkaz 
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. 

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo na Finančním úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště 
v Moravské Třebové nebo je stáhnout z internetu:
www.financnisprava.cz à Daňové tiskopisy (Databáze aktuálních daňových tiskopisů, Vstup do sekce)
nebo zadat přímo odkaz 
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské 
Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku v zasedací místnosti:

Po 12. 3.     8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 14. 3.     8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

Nabídka urnových hrobů na hřbitově  
v Jevíčku

Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly 
vybudovány zemní urnové hroby. 
Pronájem hrobového místa je možný 
dohodnout na Městském úřadě  
v Jevíčku u paní Ing. Zuzany 
Mlčochové. Město Jevíčko umožnilo 
zpracovateli Kamenoprůmysl Komá-
rek s.r.o., Letovice umístit na urnové 

hroby kamenné obložky, jejichž odkup je možný dohodnout se zástupci 
uvedené firmy, kontakty viz www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou jak kamenem neobložená, tak obložená hrobová místa.

Vedení Města Jevíčka

MUDr. Jana Melková
 - Chirurgická ambulance

15. – 16. 3. 2018  dovolená 
29. 3. 2018  dovolená

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 9. 3. 2018
- druhý pátek v měsíci

MUDr. Jana Trčková
neordinuje 16. 3. 2018

- třetí pátek v měsíci

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 2. 3. 2018
- první pátek v měsíci
 zástup pouze akutní 

stavy MUDr. Trčková a MUDr. Křížová

částku 9.200 Kč bez DPH
4c/77R/2018 finanční částku 85.000 Kč vč. DPH 

na nákup ochranných zásahových pro-
středků pro JSDH Jevíčko

5a/77R/2018 výpůjčku pozemků p. č. st. 108/1 
- zastavěná plocha a nádvoří a p. č. 
3191 - ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, smlouvu o výpůjčce mezi 
Českou republikou - Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
a Městem Jevíčko sjednanou na dobu 
určitou do 31. 12. 2020 a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

5b/77R/2018 pronájem nebytového prosto-
ru v domě Nerudova 557 v Jevíčku za 
cenu 600 Kč za rok, části plochy střechy 
za cenu 250 Kč vč. DPH za rok, nájem-
ní smlouvu mezi Pardubickým krajem 
a Městem Jevíčko a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko nesouhlasí
2e/77R/2018 s rušením autobusových linek č. 

680861, 680872, 680873 a 680884 dle 
předloženého návrhu Pardubického 
kraje

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

Výzva občanům – pejskařům …
Touto cestu bychom rádi navázali na náš příspěvek otisknutý v pro-
sincovém zpravodaji. Jednalo se o článek týkající se venčení psů ve 
vztahu k různým „pietním“ místům či pomníčkům apod., které jsou 
právě Vašimi pejsky občůrávány a poškozovány.
Nyní opětovně vyzýváme všechny občany, respektive Vás pejskaře, 
kteří venčíte domácí mazlíčky na náměstí (a nejen tam), abyste po 
svých psech uklízeli „poklady“, které tam Vaši mazlíčci zanechávají. 
Myslím, že i když je tento článek o výkalech, jeho obsah i tak naplňuje 
přání všech občanů, které spočívá v tom, že nechtějí mít celé náměstí 
a ulice města posety psími exkrementy. Tato výzva se týká majitelů 
všech psů, ať již velkých či malých, protože je úplně jedno, zda se ba-
víme o velkém nebo malém „pokladu“, který znečišťuje město nebo 
které si nechtěně přinesete domů na botě. 
V případě, že po svých psech uklízet nebudete, můžete se setkat  
s tím, že Vás tato záležitost může vyjít docela draze. V přípa-
dě znečištění veřejného prostranství se jedná o přestupek pro-
ti veřejnému pořádku /§ 5 odst. 1 písm. f) zák. č. 251/2016 Sb.,  
o některých přestupcích/, za který může být uložena pokuta až 
do 20.000,-- Kč, a věřte, že na velikosti „výkalu“ v tomto případě 
vůbec nezáleží, i když se k tomu dá přihlédnout. 
Děkujeme za pochopení. 

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

Informace pro občany
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité 
preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali oběťmi 
různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat 
formou tematických článků, které budou zasílat na vaše obce. Témata 
budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. 
výhodné nabídky zboží či služeb, legendy podvodného vylákání peněz, 
obtěžující telefony), senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči 
– povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost, domácí 
násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto – pohyb v lese, skoky 
do neznámé vody, děti – bezpečná cesta do školy, kyberkriminalita  
a podobně. Budeme se snažit, aby naše články byly zajímavé, a tak 
občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se 
ve vašem okolí děje. 
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových 
linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým 
zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. 
Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli 
pouze poškozený), oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné 
oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na státní 
zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter neodkladného 
tísňového hovoru na linku 158, můžete se obrátit na policisty 
z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech 
můžete samozřejmě volat linku 158, kde sedí naši policisté, a ti vám 
jsou připraveni okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné 
pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou 
minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo pomoc          
lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý 
oznamovatel (pokud je to možné a tyto informace má) připravit 
odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního 
jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke 
skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či způsobeno, 
PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký je NÁSLEDEK jednání 
pachatele, tzn. újma na zdraví nebo škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud se něco stane 
a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že si v rychlosti nevybaví 
ani to, jak se jmenuje. Výše jsme zmínili číslo tísňové linky policie 
a to číslo 158. Pokud potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. 
Zdravotnická záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž 
je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo evropského volání 
112. Nicméně doporučujeme, pokud potřebujete jen jednu složku 
z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo 
na tísňovou linku potřebné složky. Číslo 112 se využívá především 
v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS. Tiskový 
mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš Malý, 
DiS. naše tvrzení podporuje a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, 
kdy akutně potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku 155  
a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při spojování hovorů 
z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155.“ Existuje i linka 
tísňového volání policie pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje 
s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má 
číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme uvést malou zajímavost - 
dětem jako mnemotechnickou pomůcku zapamatování tísňových linek 
uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky a to, 
u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – 
pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško a u čísla 150 – nula představuje 
rybník plný vody, kterou hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!   

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí  
v letopočtech končících „8“

1758 Křenov – velká bitva pruského a rakouského vojska.
1778 Jevíčko – nový pán Karel Winzenz Salm-Neuburg postavil ze 

severní chodby kláštera – kostela kapli s rodinnou hrobkou.
1788 Jevíčko – z náměstí byla odstraněna železná klec a pranýř na 

provinivší se občany.
 Židovská německá škola se stala školou „triviální“. 
 Vranová Lhota – Antonie hraběnka Blümegenová poslední vůlí  

a pozůstalostí dala z kaple postavit kostel sv. Kateřiny.
 Borotín – postaven kostel sv. Kříže, ale zpřístupněn byl po opravě 

– zpevnění zdiva věže.
1798 18. 5. nad Vískou a Hušákem se strhla hrozná bouře a malý potok 

Kelling měl v půlhodině hladinu vysokou 1,5 m. Vylil se z břehů 
a voda se valila k Chornicím. Na poli smetla a utopila Annu Marii 
Maskilin č. 49. Nahrnula se do chlévů č. 52, kde utopila krávy, koně 
ze stájí vyšli ven, potom se voda převalila přes ulici a ve statku 
č. 71 rovněž utopila krávy a valila se Mlýnskou ulicí do polí nad 
Scharzovým mlýnem, dále přes mlýn č. 105, jeho zahradu, kde 
nadělala rovněž mnoho škod. Klidněji se vlila do Jevíčky, ale pod 
Chornicemi protrhla hráz rybníku a voda s Třebůvkou zatopila 
celou obec Pěčíkov.

 Biskupická vrchnost prodala palírnu č. 4 Židovi Mojžíši Bockovi.
1808 Jevíčko mělo zemskou domobranu s 18 muži. Bubeníkem byl 

Karel Plech. Zanikla před rokem 1820.
1818 Bělá – učil zde učitelský pomocník Florian Leischner, narozený  

v Zadním Arnoštově.
1828 Víska – na škole učil Andreas Schmidt, 2. 8. tam provedl vizitaci 

školdozorce děkan P. Tutta.
1838 Jevíčko – na náměstí postavil kamennou kašnu kameník Fischer  

z Boskovic, nahradila dvě dřevěné.
1848 Jevíčko – právováreční občané vařili pivo v pivovárku v dnešní 

Pivovarské ulici č. 106. 
 Jevíčko – 5. 3. na tyfus zemřel první ranhojič Antonín Grolich 

a z Nákla do Jevíčka přišel lékař Tomáš Utíkal, který zde byl  
i starostou.

 Jevíčko – židovská škola: I. třída= 64 žáků, II. tř. = 69, celkem 133 
dětí. 1858: I. tř. = 72 žáků, II. tř. 58 žáků, celkem 130. 1868: I. tř. = 
41 žáků, II. tř. = 33 žáků, celkem 74 dětí a stále jich ubývalo.

František Plechpokračování příště 

„hov.ě“
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Švihadlový čtyřboj
     Ve čtvrtek 25. února odjela výprava čítající 22 sportovců z prvního 
stupně do Moravské Třebové na Švihadlový čtyřboj. Na tomto turnaji 
každý závodník skáče celkově čtyři minuty - vpřed, vzad, po jedné noze 
a střídmonož. 
     V Moravské Třebové jsme letošní rok byli nejpočetnější výprava. Naši 
žáci trénovali nejen v rámci tělesné výchovy, ale i v rámci sportovních 
her či GymAtlu. A trénink se opravdu vyplatil. Medaile za první místo 
se letos houpala na krku Ondřeje Košťála a Jana Košťála, druhé místo 
patřilo Jakubu Khýrovi a místo třetí obsadila Tea Durajová a Tereza 
Kohoutková. 

1. třída: Tea Durajová a Ondřej Košťál
2. třída: Anežka Parolková, Filip Ecler, Ester Plhoňová, Huvar Jakub, 
Tereza Kohoutková, Černá Karolína, Pokorný Patrik
3. třída: Khýr Jakub, Jurčagová Adéla, Gloc Marek, Knotigová Irena, Alexa 
Matyáš, Vedrová Markéta, Pospíšil Jakub, Ošlejšková Kamila, Bejdák 
Šimon, Letovská Sára, Šimková Adriana, Košťál Jan, Plhoň Jeremiáš

Jana Ševčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Závody v lezení na umělé stěně
  Leden již tradičně patří okresnímu kolu ve sportovním lezení. Závod se 
každoročně koná v Poličce a soutěží se v lezení na rychlost a v lezení na 
obtížnost.    
     V Poličce soutěží zvlášť chlapci a zvlášť děvčata, závodníci jsou 
rozděleni do tří kategorií, tj. žáci prvního stupně, žáci 6. – 7. třídy a žáci 
8. – 9. třídy. Děti prvního stupně, tj. 1. – 5. třída, soutěží v jedné kategorii, 
což není pro některé závodníky - ty nejmladší - úplně lehké, svou roli při 
lezení na obtížnost totiž hraje i výška závodníka.
     Naši školu letos jelo reprezentovat devět kluků a holek - všichni 
pravidelně trénují na lezecké stěně ve Velkých Opatovicích a všichni 
školu už reprezentovali na závodech na podzim.
      A jak to dopadlo? V závodech na rychlost zvítězil Marek Ševčík, 
Jeremiáš Plhoň obsadil třetí místo. V závodech na obtížnost zvítězil 
Marek Ševčík a Jeremiáš Plhoň, třetí místo obsadil Jan Smékal. Jen o půl 
bodu utekla medaile Nele Dostálové.

     Mgr. Jana Ševčíková

Zprávy z domova mládeže
Vánoční prázdniny uběhly velmi rychle a začátkem ledna jsme se 
opět všichni sešli na DM. A už to začalo – učení na písemky, zkoušení, 
čtvrtletní práce… Během ledna se studenti mohli odreagovat od učení 
pobytem v posilovně, sauně či hraním nově zakoupených deskových her. 
Koncem ledna byla na domově zahájena rekonstrukce dvou toalet, které 
využívají převážně strávníci školní jídelny. 26. 1. 2018 proběhl maturitní 
ples 4. B, do jehož organizace se zapojili i studenti ubytovaní na DM. 
Následovalo dlouho očekávané vysvědčení a po krátkém oddychu se 
školní rok přehoupl do své druhé poloviny. Studenti prvních ročníků 
odjeli na lyžařský výcvik do Říček – v letošním roce se dočkali i dobrých 
sněhových podmínek. Na DM byly zahájeny plánované práce - výmalba 
chlapeckých pokojů v přízemí, chodby v 2. patře, kuchyňky a dalších 
prostor. S přípravou a vyklízením místností vydatně pomáhají všichni 
hoši z DM, kterým tímto děkuji za ochotu. 

   Mgr. Darina Gnipová

Klára Mrvová, loňská vítězka  
                                                                                                                                                               a držitelka hejtmanské   
     ceny, opět na „bedně“
Výtvarná soutěž Zdravá a nemocná příroda Pardubického kraje je díky 
velkému zájmu široké veřejnosti ojedinělou soutěží svého druhu. V roce 
2017 v ní mladí výtvarníci soutěžili již po osmé a 6. února 2018 se na 
slavnostním vyhlášení výsledků dozvěděli jména vítězů. Z Pardubic si 
perníkovou medaili, diplom a hodnotnou cenu odvezla i Klára Mrvová, 
studentka 2. ročníku gymnázia, která se svým obrázkem obsadila 2. místo 
v kategorii středoškolské mládeže. Kláře se i v letošní silné konkurenci 
podařilo navázat na loňský úspěch.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Jana Janečková

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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 JEVÍČKO CUP 10. 2 – 11. 2. 2018 
32. ročník halového turnaje v kopané 

1.   místo  FC Žlíbka
2.   místo  TJ Orel Boskovice
3.   místo  M.K.L.
4.   místo  BrkaTeam
5.   místo  FC Boskovice
6.   místo  Malá Roudka
7.   místo  FK Deštná
8.   místo  TJ SK Jevíčko
9.   místo  Sokol Chornice
10. místo   All Star
Nejlepší brankář Jakub Kyzlink (TJ Orel Boskovice)
Nejlepší střelec Ondřej Paděra (FC Žlíbka) 
Nejlepší hráč  Pavel Blaha (M.K.L.)

O víkendu 10. – 11. 2. 2018 proběhl ve 
sportovní hale TJ Jevíčko na Žlíbkách již 
32. ročník turnaje v halové kopané Je-
víčko cup 2018, tzv. „Sálovka“. Děkujeme 
všem sponzorům, zejména generálnímu 
partneru turnaje Městu Jevíčko, všem po-
řadatelům, pomocníkům, zdravotníkům, 
rozhodčím a hráčům za bezproblémový 
průběh turnaje, na kterém byly k vidění 

některé velmi dobré zápasy a výkony družstev i jednotlivců. Po vyhlá-
šení turnaje proběhlo losování tomboly, kde si spousta výherců od-
nesla velmi pěkné ceny od sponzorů turnaje, kterých se letos sešlo na 
úctyhodných 52!! Děkujeme týmu z Kavárny – Baru 2. svět za zázemí  
a občerstvení pro hráče a hosty turnaje. Momentky z turnaje a vy-
hlášení najdete ve fotogalerii na webových stránkách www.jevicko.cz. 

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák a Pavel Liebl

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI březen 2018

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

21. 3. – 23. 3.   JARNÍ BAZAR

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

7. 3. MDŽ
14. 3.                          Trénujeme paměť

21. 3. Velikonoční dekorace

28. 3. Březen – měsíc knihy

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

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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SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
ZO JEVÍČKO 

POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 17. BŘEZNA 2018 
XV. JARNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU KRALÍKŮ
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343

 V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA:
8oo – 15 oo

 hod.
Během výstavy je možnost zakoupení chovných

králíků

Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé 

Orchestr rídí: Jirí Palán a Jaromír Gamba
Hvezdy vecera: Anna KULOVANÁ a Veronika ARICHTEVA

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

Nedele 18. brezna 2018 - 16.00 hod. - Hotel Morava Jevíckoˇ ˇ ˇ

GALA KoncertGALA KoncertGALA Koncert

Orchestr rídí: Jirí Palán a Jaromír Gamba
Hvezdy vecera: Anna KULOVANÁ a Veronika ARICHTEVA

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

Orchestr rídí: a Jirí Palán  Jaromír Gamba
Hvezdy vecera:  a Anna KULOVANÁ Veronika ARICHTEVA

ˇ
ˇ

ˇ
ˇ

Velký dechový orchestr

MALÁ HANÁ
Velký dechový orchestr

MALÁ HANÁ
Velký dechový orchestr

MALÁ HANÁ

I I
_

Nedele 18. brezna 2018 - 16.00 hod. - Hotel Morava Jevíckoˇ ˇ ˇNedele 16.00 hod. Hotel Morava Jevícko 18. brezna 2018 -  - ˇ ˇ ˇ

Generální partner:         Hlavní partneri:                                                   Partneri:ˇ ˇGenerální partner:         Hlavní partneri:                                                   Partneri:ˇ ˇGenerální partner:         Hlavní partneri:                                                   Partneri:ˇ ˇ

I Instalatéretví
Bidmon

Instalatéretví
Bidmon

RUDOLF	KOTRHONZRUDOLF	KOTRHONZ

OBEC POLOMÍOBEC SVĚTLÁ

Hvezdná
Bohéma

ˇ̌Hvezdná
Bohéma

ˇ̌Hvezdná
Boh maé

ˇ̌

Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2018

03. 03. 17:00 Dá si panstvo čaj?, kino Astra

07. 03.  18:00  Hajaji s hudbou,  
     Kavárna - Bar 2. Svět

09. 03.  20:00  Rock ‚n‘ Roll párty, hotel Morava

13. 03. 18:00 Thajská trilogie, sál zámečku

14. 03. 17:30 Listování, Kavárna – Bar 2. svět

17. 03. 08:00 XV. Jarní prodejní výstava králíků,   
     areál chovatelů

18. 03. 16:00 Hvězdná Bohéma,  
     sál hotelu Morava

19. 03. 16:00 41. zasedání Zastupitelstva  
     města Jevíčka, Dům hasičů

21. - 23. 3. 13:00 Bazar dětského oblečení,  
     synagoga

24. 03. 18:00 Expediční kamera,  
     Kavárna – Bar 2. Svět

26. 03. 09:00 Velikonoce na zámečku,  
     sál zámečku
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DĚTSKÝ A STUDENTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR  

ZJEVíčka  
 

VÁS ZVE NA  DERNIÉRU  HRY 

 

DÁ SI PANSTVO 
ČAJ? 

 

do sálu kina Astra v sobotu 3.3. 2018 
od 17 hodin 

  
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

 
 

hrají:                                      
Jan Hader 
Petr Janíček 
Andrea Becerra 
Eliška Beranová 
Adéla Hrbáčková 
Anna Vymětalová 
Barbora Šponerová 

 

DS teaTrum 
Velké Opatovice 

Vás srdečně 
zve na 

Vstupenky za 88 Kč zakoupíte v Kadeřnictví 

Helenky Zbořilové 

Akce se koná za podpory Města Velké Opatovice.

tentokrát na téma VEČERNÍČKY
 
10. 3. 2018 od 20.00 sokolovna Velké Opatovice 
hudba I.U.CH. Letovice. 

DIVADELNÍ 
PLES 

                         Odbor kultury Města Velké Opatovice Vás zve na 

 

 

 

 

 

Zboží s velikonoční tématikou – jarní dekorace  

perníčky – malované kraslice  

med – medovina – koření – čaje 

VELIKONOČNÍ DÍLNA PRO DĚTI (ZUŠ VO) 

a mnoho dalšího. 

Odpoledne kulturní program: vystoupení tanečního kroužku při školní družině ZŠ Velké 
Opatovice, orientální tanečnice, vystoupení dětí z II.MŠ na ulici Eduarda Ušela, dechový 
orchestr ZUŠ Jevíčko. 

Dobroty z udírny. 

Vstupné dobrovolné. 
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Město Jevíčko - grafy výtěžnosti tříděného odpadu 

04-01 Výtěžnost obce [kg/obyv./rok] z posledního dodaného výkazu + předchozí 4.Q

Období Papír Plast Sklo NK Kov Zbytkový o.

2016Q4 8,74 12,97 12,05 0,03 15,25 188,52

2017Q1 8,25 11,17 10,15 0,03 3,18 182,40

2017Q2 66,67 12,51 16,37 0,02 0,00 178,31

2017Q3 9,06 15,14 18,95 0,10 0,00 187,56

2017Q4 61,55 25,03 22,42 0,05 0,00 244,35

04-02 Výtěžnost obce za poslední uzavřený rok 2016 ve srovnání s velikostními skupinami

Skupina Papír Plast Sklo NK Kov Zbytkový o.

Město Jevíčko 28,36 12,60 13,35 0,03 16,20 185,16

vel.skupina 2001 - 5000 16,85 13,58 12,93 0,39 10,75 205,09

Pardubický kraj 21,78 13,58 13,01 0,32 13,81 191,51

ORP Moravská Třebová 19,03 12,75 13,44 0,52 14,90 194,00

ČR 19,99 12,26 12,15 0,40 10,97 196,84
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a proč je vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit?  
LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci Ekonomie dobra a 
zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný 
text vtipnou, neotřelou scénickou formou.
Nenechte se balamutit a pojďme se podívat falešným zprávám pod 
sukýnku a s humorem.
Co to na nás zkouší???
Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v Městské knihovně 
Jevíčko, nebo přímo před představením.
Kavárna - Bar 2. Svět je na Žlíbkách a k doladění báječného zážitku 
z Listování si můžete dát skvělou kávu, čaj, víno, dortík nebo jinou 
dobrotu… Doporučujeme a prosíme - přijďte o chvíli dříve, ať si 
stihnete v klidu objednat, než začne představení. Děkujeme a tě-
šíme se na vás.

Pondělí 26. března 2018 
od 9.00 hodin do 16.00 hodin  - zámeček
Velikonoce na zámečku
Prodejní výstava velikonočních dekorací spojená s ukázkami tra-

dičních rukodělných výrob-
ků, které se pojí s tímto svát-
kem. Najdete tu vkusné jarní 
ozdoby do truhlíků a doladě-
ní velikonoční nálady vašich 
domovů.
Uvidíte výrobu pomlázek, 
výzdobu kraslic, výrobky 
chráněných dílen… Pro děti 
bude po celý den k dispozici 
keramická dílna U kocoura. 

Přijďte se podívat a udělejte si doma jaro a to za pár korunek.

Vážení a milí, velké poděkování za vaši laskavost 
a pomoc, kterou jste osvědčili pomocí pro ne-
mocnici v Africké Keni. 

Film Olgy Špátové – Daleko za sluncem vy-
práví příběh zdravotníka Aleše Bárty, kte-
rý nemocnici v Itibu založil. Film opravdu 
stojí za zhlédnutí. I když máme třeba také 
problémy, nikomu se nestane, že jej v ne-
mocnici neošetří bez toho, že zaplatíte po-
platek a to platí i pro dětské pacienty. Naši 
zdravotníci, kteří se na misi střídají v rámci 
své dovolené, a bezplatně ošetřují pacienty 
zdarma a snaží se pomoci v rámci místních 
možností.
Na promítání filmu navazovala beseda  
s účastníkem misí v Itibu, záchranářem Fili-

pem Chládkem, při které se vybrala na pomoc pro nemocnici částka 
11 518,- Kč, které byly odeslány na účet nemocnice.
Velké poděkování všem, kteří jste přispěli. Jste prostě úžasní a vaše 
vstřícná reakce je pro nás velkou radostí a jsme za Vás opravdu vděč-
ni.
Pokud budete chtít přispět i vy, co jste se nemohli zúčastnit, všechny 
kontakty najdete na http://itibo.cz/. 
Celá akce probíhala ve spolupráci se skauty z Jevíčka, kteří odved-
li obrovský kus práce kolem propagace akce. Milí rodiče a vedoucí 
skautských oddílů, můžete na ně být právem pyšní, nejsou lhostejní 
k osudu druhých a nelitovali svého času, který museli vynaložit. 
Velké poděkování i jejich vedoucím Mgr. Petru Votroubkovi a Ing. 
Pavlu Vykydalovi, velmi si vaší pomoci vážíme.

Úterý 13. března 2018 v 18.00 hodin, sál zámečku
Thajská trilogie – cestopisná přednáška Tomáše Černohouse 

Cestu zahájíme ve strhujícím hlavním městě 
Thajska Bangkoku. Navštívíme jeho překrás-
né chrámy, zakusíme pouliční život, ochutná-
me místní kuchyni. Pro historický kontrast se 
poté vydáme do zaniklého centra siamské-
ho království, města Ayutthaya, které kdysi 
středověcí poutníci označili díky stovkám 
místních okázalých buddhistických chrámů 
a paláců za 8. div světa. Následně odcestu-
jeme do hor a džungle severního Thajska. 
Vydáme se na trek do pralesa a za místními 
horskými kmeny, pojedeme na slonech a na 
bambusových vorech po řece Wang za jejími 

vodopády. Na nejvyšší hoře Thajska, v jejich královských palácích a 
na posvátné hoře Doi Suthep se dotkneme nebes. Nakonec zakusí-
me tropický ráj. Desítky krásných pláží s křišťálově čistou vodou, bě-
loskvoucím pískem a majestátními scenériemi vápencových útesů a 
palmových hájů zdobí thajské pobřeží. V tomto zimním počasí dobrý 
plán na výlet, co říkáte?

Středa 14. března 2018 v 17.30, Kavárna – Bar 2. Svět
Listování  - NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS!!!  
Vstupné 50,- Kč
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém kole! 
Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jako ta raketa mířící na Hawai.
Média, politici, sociální sítě - ze všech těchto zdrojů se na nás neustá-
le valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží dezinformovat. Co 
ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní 
fakta zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let, nebo jsou tu s 
námi šikovně skryté už dlouhá staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo 

Městská knihovna v Jevíčku pro vás připravila
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HOTEL MORAVA JEVÍČKO  
a 

ROMAN MÜLLER 
 

pořádají představení  
DIVADLA JÁRY CIMRMANA 

***ČESKÉ NEBE*** 
se ZDEŇKEM SVĚRÁKEM v hlavní roli 

 
Hra České nebe potvrdila, že stopa geniálního autora nekončí rokem 1914. 

Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla První světová válka. Sledujeme ji  
z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. 

 
Režie: Ladislav SMOLJAK ------ Scéna a kostýmy: Jaroslav WEIGEL 

  
Představení se uskuteční v úterý 3. 4. 2018 v 19:00 hod.  

v sálu hotelu Morava v Jevíčku. Předprodej vstupenek bude od 19. 3. 2018  
 Mobil: Ing. Petr Janíček ml. 775 181 181 

Vstupné: 490,- Kč 
 

PŘEDSTAVENÍ SE USKUTEČNÍ ZA PODPORY MĚSTA JEVÍČKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍJEMNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK PŘEJÍ POŘADATELÉ 
 

HOTEL MORAVA JEVÍČKOHOTEL MORAVA JEVÍČKOHOTEL MORAVA JEVÍČKO
Vás srdečně zve na „Ukončení plesové sezony”Vás srdečně zve na „Ukončení plesové sezony”Vás srdečně zve na „Ukončení plesové sezony”

V pátek 9. března 2018 ve 20.00 hod.
Celým večerem Vás bude provázet skupina:
Jako hvězda večera vystoupí Vladimír Hron,
taneční skupina BEZ DECHU a možná přijde i ELVIS! 
Připravena je velkolepá soutěž o ceny! 

V pátek 9. března 2018 ve 20.00 hod.
Celým večerem Vás bude provázet skupina:
Jako hvězda večera vystoupí Vladimír Hron,
taneční skupina BEZ DECHU a možná přijde i  ELVIS!
Připravena je velkolepá soutěž o ceny! 

V pátek 9. března 2018 ve 20.00 hod.
Celým večerem Vás bude provázet skupina:
Jako hvězda večera vystoupí Vladimír Hron,
taneční skupina  a možná přijde i  BEZ DECHU ELVIS!
Připravena je velkolepá soutěž o ceny! 

Vstup pouze ve stylovém nebo společenském oděvu!Vstup pouze ve stylovém nebo společenském oděvu!Vstup pouze ve stylovém nebo společenském oděvu!

DJDJFriedlFriedl
JukeBoxJukeBox

Vstupenky můžete zakoupit od 22.1.2018 na recepci Hotelu MoravaVstupenky můžete zakoupit od 22.1.2018 na recepci Hotelu MoravaVstupenky můžete zakoupit od 22.1.2018 na recepci Hotelu Morava

HOLAS.cz

RUDOLF	KOTRHONZRUDOLF	KOTRHONZ

Servis zone

Instalatéretví
Bidmon

Instalatéretví
Bidmon

PÁRTY
PÁRTY
PÁRTY
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Lidský hyenismus – podvody páchané na seniorech
V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak po-
dávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně ohro-
ženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky 
snadnou kořistí, a proto se často stávají oběťmi především majetkové 
trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí násilí 
páchané na seniorech, o kterém však budeme psát až příště. Dnešní 
článek je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože z našich 
zkušeností víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může seniorům 
pomoci nestát se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činnos-
tí. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou a to ani v rámci rodi-
ny. Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou 
žádné stopy a pro kriminalisty je těžké je dopadnout. Hlavním důvodem 
proč si pachatelé vybírají starší osoby je ten, že senioři jsou osamělí, dů-
věřiví, rádi a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou 
méně ostražití, tělesně slabší a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. 
Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seni-
orů, ale i do jejich obydlí, kde je následně připraví i o celoživotní úspory. 
My jako policie se snažíme této trestné činnosti předcházet, vytváříme 
preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme le-
táky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných 
činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá. 
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu článku jsem je 
nazvala lidskými hyenami, protože parazitují na dobrosrdečnosti, vstříc-
nosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou 
velice výřeční, na první pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni 
bez problémů navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře při-
pravené, ne zřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami 
bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé 
mají intelektuální schopnosti, snaží se působit vzdělaně, používají slova, 
kterým senioři nerozumí. Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, 
přizpůsobí se okamžitě situaci, dokážou odhadnout svoji oběť a snadno 
si získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, jsou opakující se le-
gendy, se kterými bývají stále úspěšní. 
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor? Tak v první 
řadě to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé 
energetické služby – voda, plyn, elektrika. Zde bychom rádi upozornili, že 
žádná energetická společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! 
Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda či plyn 
pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů 
žádný přeplatek za energii nepřinese a nikdy za tyto služby neplať-
te nikomu v hotovosti u vás doma! Nejčastěji v těchto případech jde 
podvodníkům o to, aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplace-
ní údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží 
vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy 
nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň nebo potřebují na toaletu. 
S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za 
pracovníky energetických společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, 
že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti  
a nikoho si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách se 
poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy se nenechte 
donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte o čas na rozmyšlenou. 
Další trik podvodníků je, že si jdou opsat stav vodoměru, plynoměru 
apod. V těchto případech si ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka 
energetické společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo 
přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit 
služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich 
totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu) u konkrétní společnos-
ti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho 
předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat mailem do přísluš-
né firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat 
někoho z rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl 
s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým nápisem 
firmy ještě neznamená to, že se nejedná o podvodníka. Vaší povinností 
není, pokud si nejste jisti, pustit do bytu cizí osobu! Jak se říká váš 
dům je váš hrad, vaše soukromí a nikdo nemá právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další le- rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další le- jsme v průběhu let zaznamenali i další le- v průběhu let zaznamenali i další le- i další le-
gendu a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO 
BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně seniorům podvodníci nabízeli výměnu 
starších kuchyňských linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMA-
RÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich nejčastější „pohádkou“ to, 
že někdo z rodiny měl dopravní nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil 
peněženku, zastavili ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze  

a tak si poslal kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je 
však podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte niko-
mu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jmé-
no a příjmení údajného příbuzného, který je v tísni.  Pokud podvodník 
zazvoní u vašich dveří nebo vás potká před domem, nikdy ho nezvěte 
dovnitř do domu nebo bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte 
tu možnost, spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat. 
Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny. Pokud  
i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme ci-
zím osobám předávat peníze!  Dbejte i na to, abyste nenechali poo-
tevřené dveře, aby vám zloději nevnikli do domu. Podvodníci se snaží, 
abyste podlehli stresu a iluzi, že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je 
v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hoto-
vosti. Nedejte se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás můžou 
podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné 
době mají pevné linky především starší občané, a tak si podvodníci v te-
lefonních seznamech hledají osoby například i podle archaických jmen 
(například Anežky, Boženy, Marie apod.). V seznamu samozřejmě zjistí  
i adresu, kam za vámi následně přijdou. 
V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH PRODEJŮ  
A NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce zakazují podomní 
prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se 
s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný 
a někdo se bude snažit vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní 
policii na lince 158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou pro-
dejce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení místní 
vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký sortiment zboží 
a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí, kosmetiku, pojištění, kníž-
ky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností 
apod. Nenechte se zlákat výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte 
starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se dotknout ještě 
dalšího tématu a to jsou hromadné VÝLETY NA PRODEJNÍ AKCE. Akce, 
které se tváří jako výlet za kulturou s obědem, večeří nebo kávou a tam 
vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde 
bychom na vás apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, 
nebo se tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem 
k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na vás byl na místě 
vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat policii. Těmito případy se 
média poměrně rozsáhle zabývala a tyto podvodníky nazývala příznačně 
„šmejdi“. Prodejci jsou velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou 
„sladcí jako med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup 
zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel 
často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice 
těžké odstoupit (pokud to je vůbec možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se, ač možná ne-
chtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto 
případě se nejedná o kontakt s podvodníky, ale o to, že senioři si s ně-
kým rádi popovídají, nechají se operátory různých společností přesvěd-
čit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek 
může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic nepotře-
bujete, není vaší povinností přijímat telefonní hovory od cizích lidí. Mů-
žete odmítnout jejich monitorované hovory a telefonát striktně ukončit. 
A rada pro seniory, jak se nestat obětí podvodníků? Chraňte si své 
soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem. V žádném případě 
nepouštějte cizí osoby do domu či bytu. Nedávejte se do hovoru s cizími 
lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte  
o pomoc. Pořiďte si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Ne-
otevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší je pe-
níze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte doma, uschovejte 
je na několika různých místech. Důležitá telefonní čísla mějte viditelně 
blízko telefonu, abyste mohli případně rychle zavolat pomoc. 
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mo-
hou seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili nastínit nejčastější triky 
podvodníků. Pokud byste potřebovali pomoci, můžete se kromě policie 
obrátit i na krizovou linku pro seniory, která je v provozu 24 hodin den-
ně a je poměrně vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je 
zdarma. 

Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem o takovou besedu, 
můžete se na nás obrátit a my v rámci svých možností rádi přijedeme, 
předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích zacho-
vat. por. Ing. Markéta JANOVSKÁ  

tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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„MASOPUST 2018“ - ohlédnutí
V sobotu 10. února v poledne se uprostřed návsi u nás v Biskupicích shromáždilo asi 
70 pestrých, veselých masek všeho druhu, připravených vyrazit na masopustní prů-
vod. Bylo možné na jednom místě spatřit společně s konšely, medvěda s myslivcem, 
jahůdky, banán, fotbalisty, hráče basketu, kravičku, myšku, princezny, víly, kouzelni-
ce, také početnou skupinu indiánů, mimino i s dudlíkem, vodníka, klauna, cikánku, 
smrtku, vlkodlaka, dráčka, různá zvířátka a též „slaměného“ - tradiční masopustní 
maska. A mnoho a mnoho dalších „postaviček“.
Po společném fotu jsme se všichni odebrali k panu starostovi, kde konšelé pře-
četli žádost o povolení absolvovat 
masopustní průvod. Jakmile dal pan 
starosta souhlas, tak se celý, veselý, 
barevný a hlavně různorodý průvod 
masek za doprovodu harmonikářky 
(p. Zdeňky Konečné), bubeníka (Ladí-
ka Šumbery) a hráče na vozembouch 
(Jiřího Živného) vydal na rozpustilou 
obchůzku celými Biskupicemi, Flin-
torem a Zálesím. Poctivě jsme obešli 

všechna sta-
vení (a že jich 
nebylo málo) u každého jsme zahráli, zazpívali, prohodili pár 
slov, ale hlavně jsme všechny zvali na večerní masopustní 
zábavu. 
Ve večerních hodinách velmi prořídlý a unavený průvod 
masek doputoval do Ůkulturní místnosti“ (technické záze-

mí obce). Následovala veselá scénka „Pochovávání 
basy“. Čili jsme uložili basu - hudební nástroj - na 
půdu. Což znamená, že začíná postní doba, kdy je 
dočasný konec nadměrnému veselení a pořádání 
zábav až do Velikonoc. 
Po scénce následovalo losování o velkou spous-
tu hezkých cen. První cenu daňka si odnesla Ro-
manka Honzírková st., druhou cenu dort klauna 
vyhrála Ivetka Sekerková a třetí cenu ručně šitého 
skřítka Vavřince cca 1 m vysokého vyhrála Barunka 
Podlezlová. 
No a co bylo dál? No přece tančilo, zpívalo, hrálo 
a povídalo se dlouho do noci. O hudbu se postaral 
diskžokej Martin Žilák. 
Děkujeme všem sponzorům a dárcům, kteří nám 
přispěli do tomboly a také všem, co se podíleli na 
přípravě této akce. 
Masopust 2018 je za námi a už nyní se těšíme na 
„Masopust 2019“. 

                           Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Společenská rubrika
únor 2018

Naši jubilanti:

Marie Sedlatá
Jana Berková
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice

Hravé, lednové odpoledne - ohlédnutí
V neděli 28. ledna se v odpoledních hodinách uskutečnilo „Hravé 
odpoledne - aneb pojďte si hrát“. Akci pořádala knihovna Bisku-
pice a je součástí projektu knihoven „Nezaponeňte (se) vrátit“.
V technickém zázemí obce se sešli malí i velcí nadšení hráči her. 
Na stolech bylo možno spatřit spoustu různých, deskových her 
pro jednotlivce i pro skupiny hráčů např.: QWIRKLE, IQ FIT, IQ 
LEG, LIGRETTO, DIXIT, DOBBLE, TWISTER, STORY CUBES, CAR-
CASSONNE, ORIGAMI - to nejsou zaklínadla, ale opravdu ná-
zvy velmi hezkých, zábavných, stolních, deskových her. Mimo to 
bylo možné hrát i hry: OSADNÍCI Z KATANU, DOBU KAMENNOU, 
SLOVOPÁD, CHODÍ PEŠEK OKOLO, KRYCÍ JMÉNA, ACTIVITY, AZ 
KVÍZ a mnoho dalších. Na stolech lákaly k přemýšlení různé dře-
věné a kovové hlavolamy i ježek v kleci. Malé děti si při odpočin-
ku od her malovaly obrázky.
Pozvání mezi nás přijal i pan Frajvald z Moravské Třebové, který 
se hraní her věnuje profesionálně. 

Samozřejmě, že nechybělo ani občerstvení a teplý čaj.
Prožili jsme společně hezké, zimní odpoledne. 

                                                      Helena Neuerová - knihovnice Biskupice
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Reportáž - Miroslav Zapletal
Reportáž Miroslav Zapletal - pokračování z předchozího čísla JZ: 

Takže Mirku, začneme od začátku....
- Mládí a školní léta jsi prožil v rodné vísce v Biskupicích, ale jak to 
tak bývá, po střední škole se mnohdy hodně změní. Nejinak tomu 
bylo i u tebe. Kam jsi po studiu na gymnáziu v Jevíčku odešel, kde 
jsi se usadil?
Přestože přijímací zkoušky tehdy byly 
úspěšné, bodové hodnocení nestači-
lo k přijetí  na vysokou školu fakulty 
Tělesné kultury a sportu v Olomou-
ci. S tím souviselo zrušení žádosti  
o odklad nástupu na vojnu a mohl 
jsem tak nastoupit na vojenský 
útvar v Hranicích na Moravě. Tam už bylo jasné jakým směrem se to bude 
ubírat, a co vlastně chci dělat. Vše pak proběhlo tak rychle, že jsem nako-
nec skončil v roce 1996 v Hradci Králové na zásahové jednotce policie ČR. 
- Je krásné, když se stane práce koníčkem. Co vím, od mala jsi se 
zajímal o sport, bojové umění, možná už zde jsi věděl, jakou cestou 
půjdeš. Splnilo se ti to?
Ano je to tak, sport je můj životní styl a v podstatě jsem si tak mohl splnit 
sen - pracovat v jednom z elitních útvarů Policie ČR. 
- V jednom ze sportů jsi dosáhl mety nejvyšší, můžeš nám tento 
sport představit a sdělit nám tvoje úspěchy.
Ano, je to pravda, nicméně cesta je velmi složitá a vypracovat  se v ja-
kémkoli sportu na profesionální úroveň je obtížné. Kdyby mi někdo řekl, 
že jednou budu reprezentovat policii nebo Českou republiku jako profesi-
onální sportovec, nevěřil bych…. ;o)
Jde o střeleckou disciplínu, která je známá pod mezinárodní zkratkou 
IPSC (International practical shooting confederation), u nás pod názvem 
Sportovní a dynamická střelba, (viz. střelecký klub: www.ipsc-hradeckra-
love.cz)
V současné době se jedná o dynamický, náročný a nejrychleji rostoucí 
střelecký sport na světě, který se provozuje ve více než 100 zemích po ce-
lém světě. Jde o propojení střeleckých schopností a dovedností s rychlostí, 
přesností a silou a to ve střeleckých situacích využívajících pohyb během 
střelby, vícenásobné cíle, pohyblivé terče a především variabilitu řešení 
těchto situací. Po dobu 10let se stále držím v top špičce světových střelců 
a doufám, že tento trend udržím ještě nějakou dobu… 
 ... já jen s dovolením doplním - 
V listopadu 2017 jsi se v této disciplíně stal mistrem světa ze šampio-
nátu v  Abú Dhábí, kde se konal druhý ročník světových policejních her, v 
týmové soutěži získal stříbrnou medaili. V minulosti jsi třikrát zvítězil na 
mistrovství republiky (2010, 2011, 2012). Zlato sis přivezl také z meziná-
rodního šampionátu na Novém Zélandě (2010), mistrovství Afriky (2012) 
či mistrovství Evropy (2013), kde jsi uspěl v týmech. Držíš titul několika-
násobného policejního mistra ve střelbě ze služebních krátkých zbraní.  
Působíš v divizi production, v níž se používají sériově vyráběné zbraně 
bez úprav. Střílíš s pistolí CZ 75 SP-01 Shadow ráže 9mm Luger, od roku 
2017 pak s CZ Shadow 2
- V Biskupicích a Jevíčku máš rodinu, mámu, tátu a bráchu a ségru. 
Jak reagovali na tvůj úspěch?  
Jak reagovali, to bude spíš otázka přimo pro ně. Já doufám, že měli veli-
kou radost stejně jako já …. 
 - Jaký máš v životě nesplněný sen, nebo další životní metu, pokud 
to není tajné.
…tajné to určitě není….snažím se předávat své zkušenosti svým mlad-
ším kolegům a dále propagovat tuto střeleckou disciplínu v rámci našeho 
střeleckého klubu. Měl bych se také více věnovat své přítelkyni, která to se 
mnou nemá jednoduché…. :o))))
Mirku, přeji ti mnoho dalších úspěchů, jak sportovních, tak i život-
ních a doufám, že tvůj triumf budeme moct někde v biskupických 
hospůdkách oslavit. Přijímáš?
Moc díky za zájem a určitě se někdy sejdeme….Míra Zapletal

za reportáž Filip Procházka, místostarosta obce

V příspěvku byly použity informace ze : https://www.lidovky.cz/repor-
taz-s-ceskym-policejnim-mistrem-sveta-ve-strelbe-miroslavem-za-
pletalem-18l-/zpravy-domov.aspx?c=A180101_110150_ln_domov_rsa

PŘÁNÍ                                   8. března MDŽ
Ten nejvoňavější květ,
jaký vůbec spatřil svět,
je moje milovaná maminka,
co vychovala mě od malinka.
Tak ať sluníčko se na Tebe směje,
a celý den Tě hezký pocit hřeje,
ty naše květinko,
máme Tě rádi, MAMINKO !

8. března MDŽ

je moje milovaná maminka,
co vychovala mě od malinka.
Tak ať sluníčko se na Tebe směje,
a celý den Tě hezký pocit hřeje,

máme Tě rádi, MAMINKO !
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Obec Chornice

MASOPUSTNÍ KARNEVAL V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V měsíci únoru jsme si v mateřské škole uspořádali karnevalové dopoledne spojené s masopustním veselí a hostinou. Děti byly předem seznáme-
ny s masopustními zvyky a tradicemi. Vyzdobili jsme slavnostně třídu a společně s rodiči se pustili do masopustních radovánek. Přivítali jsme se 
masopustními říkankami, zazpívali písničky a následně představili naše masky. Jako mávnutím kouzelného proutku se ve třídě objevili princezny 
a princové, víly, indiáni, draci, kovbojové, lékaři, berušky a jiné masopustní postavy. Plní sil jsme se pustili do připravených soutěží a pohybových 
aktivit, s radostí si zatančili a vyhodnotili nejhezčí masky. Všechny děti získaly sladkou odměnu. Až jsme se dostatečně pobavili, posilnily nás 
masopustní koláčky, které nám nasmažila paní kuchařka a byly výborné. Masopustní karneval se nám vydařil a rádi jsme si po náročném dopo-
ledni šli odpočinout do našich postýlek.

Kateřina Kolínská

Nově narození  
v obci Chornice:

Marek Krejčí
Blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Projektový den ,,Exotické ovoce“
V pátek 9. února proběhl na prvním stupni základní školy v Chornicích projektový den na téma 
Exotické ovoce. Tento projektový den je součástí projektu Ovoce do škol. 
Seznámit se s některými druhy exotického ovoce, uvědomit si význam a důležitost ovoce jako 
nezastupitelnou složku v běžném životě – to byl cíl tohoto pátečního dopoledne.
Žáci byli rozděleni do skupin různého věku, ve kterých plnili určité úkoly, především v pra-
covních listech. Každá skupinka měla také přiřadit správný název určitému exotickému ovoci.  
Z těchto druhů ovoce si žáci ,,uvařili“ ovocné špízy. Tyto špízy lákaly svou barevností a malí 
kuchaři je s chutí snědli.
Součástí zhodnocení projektového dne bylo vyhodnocení nejlepší skupinky, ale i shrnutí nových 
poznatků, které žáci získali a při kterých se dobře bavili.

                                                                                                         Mgr. Iveta Špičková

DOMOV MŮJ …
Sólový pořad Štěpána Raka ke stému výročí vzniku Československa

„Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaris-
té, excelentní kytaristé a Štěpán Rak.“ - John Botton, 
světoznámý novozélandský hudební kritik.

Obec Chornice zve všechny na tradiční vystoupe-
ní kytarového virtuosa prof. Štěpána Raka, které 
se uskuteční v sobotu 7. dubna od 16,00 hodin 
v místním kulturním domě. Štěpán Rak se v pořa-
du věnovanému výročí vzniku Československa do-
tkne různých témat ze stoleté historie našeho státu. 
Jednotlivá témata jsou pochopitelně zhudebněná a 
chybět nebude ani oblíbený závěr symfonické básně Bedřicha Smetany „Vltava“. Vstupenku za 
120,- Kč zakoupíte v předprodeji v kanceláři obecního úřadu, tel. 461 327 807 nebo na místě. 
Všichni jsou srdečně zváni.

    CHARITA
Moravská Třebová

Oblastní charita Moravská Třebová 
nabízí svoje služby při každoden-

ních činnostech jako jsou např. 
nákupy, doprovod k lékaři, úklid 
domácnosti, dovoz oběda, péče  

o vlastní osobu, praní prádla apod. 
Služby lze objednat na dopoledne 
i odpoledne dle požadavků klienta. 
Bližší informace dostanete na tele-
fonu – 733 592 359 nebo na webo-

vých stránkách 
www.mtrebova.charita.cz

    CH
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Místní poplatky 2018
Obecní úřad v Chornicích oznamuje občanům, že místní poplatky budou vybírány 
od 19. do 23. března 2018 v kanceláři obecního úřadu. 
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů byl rozhodnutím obecního zastu-
pitelstva navýšen na 500,- Kč za osobu a rok.

Výše poplatků:
svoz komunálního odpadu 500 Kč základní výše
poplatek ze psů  90 Kč za prvního psa v rodinném domku
   200 Kč za prvního psa v bytě
nájemné z pozemků jako v roce 2017 

Podmínky pro slevy a osvobození se nemění.

Poplatek můžete zaplatit i bezhotovostně na účet č. 5225591/0100, jako variabilní 
symbol uveďte číslo popisné, případně do zprávy pro příjemce alespoň příjmení 
poplatníka.
        Jana Vyroubalová, účetní

Sportovci základní školy  
v Chornicích opět v akci

Žáci naší školy rádi sportují, a tak je již tradicí účast na vy-
braných sportovních akcích.
Ve čtvrtek 25. ledna se žáci od 1. – 3. třídy zúčastnili spor-
tovní soutěže Švihadlový čtyřboj v Moravské Třebové. 
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu družstvu  2 me-
daile. Svým sportovním výkonem vybojovala zlatou medai-
li Silvie Nebesáčková (kategorie 3. třída). Dalším úspěchem 
byla bronzová medaile, a to zásluhou Filipa Vodáka (kate-
gorie 1. třída).
Sportovní soutěž měla neopakovatelnou atmosféru a pro 
každého žáka byla plná zážitků a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále pokračovali ve 
svém úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. 

Mgr. Iveta Špičková

Divadelní představení
Obec Chornice zve všechny malé i velké 
na divadelní představení 

Čert nikdy nespí. 
Pohádkový příběh u nás zahraje divadelní soubor z Městečka Trnávky. 
Představení se uskuteční v neděli 25. března od 15:00 hodin  
v kulturním domě. Vstupné je 50,- Kč, děti do 15-ti let platí polovic.  
Všichni jsou srdečně zváni.
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Exkurze v muzeu
Ve středu 24. 1. 2018 se vydali někteří žáci 4. třídy do Moravské 
Třebové, aby navštívili tamní muzeum a seznámili se se sbírkou 
moravskotřebovského rodáka, obchodníka a cestovatele Ludwi-
ga Vinzenze Holzmaistera. Už při vstupu do muzea je čekalo pře-
kvapení. Pan průvodce Mgr. Robert Jordán vykukoval za dveřmi 
a držel v rukou zbraň – pruskou jehlovku z roku 1866. Ukazoval 
dětem, jak se z ní střílelo, a vysvětloval, že je dodnes funkční. 
Dále povídal o historii založení muzea a vyprávěl události, které 
se týkaly způsobu pořízení a používání vystavených předmětů, dovezených z Japonska, Austrá-
lie, Tasmánie, Nového Zélandu, Jávy, Sumatry, Cejlonu, Číny, Indie, Barmy a Afriky. Děti nejvíce 
obdivovaly samurajské meče a mumii egyptské princezny Hereret, která žila před třemi tisíci 
lety. V muzeu si vyzkoušely různé interaktivní prvky a vyluštily hádanky, které jim zadával pan 
průvodce při svém výkladu, a křížovky s otázkami, které obdržely na pracovních listech.

Mgr. Věra Grimmerová

V Jaroměřicích začíná mapování hranic pozemků
Katastrální pracoviště ve Svitavách v zastavěné části obce Jaroměřice zahájilo obnovu katastrál-
ního operátu mapováním. 
Jedná se společně s pozemkovými úpravami o nejpřesnější formu obnovy katastrálního ope-
rátu. Výsledkem má být nová digitální mapa, která bude odpovídat skutečné situaci v obci. 
Činnost je to časově velmi náročná, pro Vaši lepší představu mapování v Jaroměřicích je naplá-
nováno na téměř čtyři roky. V letošním a příštím roce komise složená ze zaměstnanců katas-
trálního pracoviště ve Svitavách (paní Slezáková-předseda komise, paní Burešová) a ze zástupců 
obce (paní Glocová, pan Kosík a pan Trávníček) obejde s vlastníky hranice jejich pozemků, které 
viditelně označí a odsouhlasí svým podpisem v soupise nemovitostí. Komise zároveň na místě 
určí skutečný druh pozemku, který se může lišit od druhu pozemku evidovaného v katastru 
nemovitostí, vyšetří změny obvodů staveb a dvorů na stavebních parcelách. Výhodou pro vlast-
níky bude, že drobné změny v rámci stavební parcely si nebudou muset nechat zapisovat do 
katastru geometrickým plánem a listinami, které by si (pokud by neproběhlo mapování), musel 
vlastník na svoje náklady opatřit. Pokud komise ale vyšetří stavby, které podléhají zápisu do ka-
tastru, zapsané nejsou a stojí na jiném druhu pozemku než stavebním, bude vlastníky vyzývat 
k odstranění nesouladů s údaji katastru a geometrický plán a listiny bude třeba do stanoveného 
termínu doložit. V případě zaplocení do sousedního vlastnictví, zaplocenou část komise oddělí, 
oparceluje a opět vlastníci ušetří za geometrický plán a k budoucímu vypořádání vlastnictví 
bude stačit katastru doložit pouze právní listinu.
Souběžně se šetřením hranic  bude probíhat zaměření vyšetřených hranic, obvodů staveb 
a uzavřených dvorů, které je plánováno do léta roku 2020. Následovat bude zpracování namě-
řených dat a tvorba nové digitální mapy. Ta bude vystavena před dokončením mapování na 
obci a všichni vlastníci budou k vystavení pozváni a seznámeni s výsledky mapování, zejména 
se změnami ve výměrách jejich pozemků, které budou konečně odpovídat skutečnému zamě-
řenému stavu venku. Ukončení všech prací a zavedení nové mapy do katastru nemovitostí je 
plánováno na první polovinu roku 2021.
Šetření hranic s prvními vlastníky začíná v pondělí 4. 6. 2018. Vlastníci se o šetření hranic svých 
parcel dozví minimálně s týdenním předstihem v doporučeném dopise, ve kterém bude uve-
den přibližný čas, kdy komise dojde k jejich parcelám. Ráda bych zdůraznila, jak je důležitá 
přítomnost vlastníků. Šetřící komise může bez přítomnosti vlastníka vyšetřit hranice sama. Není 
nutné mít v soupise nemovitostí vlastníka podepsaného. Určitě se mnou budete ale souhlasit, 
že průběh vlastnických hranic odsouhlasený sousedícími vlastníky lépe zabrání do budoucna 
možným konfliktům o určení vlastnictví. Komise má ze zákona o zeměměřictví právo vstupovat 
na pozemky i do uzavřených dvorů a na Vaše požádání se zaměstnanci katastrálního pracoviště 
prokáží úředním průkazem ke vstupu na nemovitosti.
Před zahájením šetření hranic by měli vlastníci nemovitostí mít trvalým způsobem označeny 
hranice svých pozemků. Pokud hranici netvoří např. plot, obrubník, kraj asfaltu, zdivo stavby, 
je třeba jiným vhodným způsobem označit hranice. Obec nakoupila plastové mezníky, jimiž si 
bude označovat hranice svých pozemků. Tyto mezníky budou k dispozici i pro ostatní vlastní-
ky….

Ing. Eva Kunčáková, vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí, 
Katastrální pracoviště Svitavy

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví:

ČAPKOVÁ  ANTONIE
DOSEDLOVÁ ELIŠKA
CHLUP JOSEF
KRAVÁČKOVÁ VĚRA
MACKERLOVÁ MARIE, PhMr.
PAZDÍREK JIŘÍ, MUDr.
SLUNSKÝ JOSEF
VÁCLAVKOVÁ LUDMILA

Řadu jaroměřických občanů opustil pan

HLOUŠEK VLADIMÍR
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.
Omlouváme se rodinám paní Marie  
a Štěpánky Knollovým za záměnu  
křestního jména v rubrice zesnulých.  
Paní Štěpánce Knollové přejeme  
nadále zdraví a spokojenost.

H. V.

Školní kolo v recitaci
Dne 14. 2. 2018 proběhla na naší škole sou-
těž v recitaci. Vybrané děti 1., 2., 3., 4. a 5. 
třídy předvedly ostatním spolužákům svoje 
recitační schopnosti. A je nutno dodat, že se 
bylo na co koukat. Všichni recitátoři byli po 
svém výkonu odměněni krásným diplomem. 
Viz foto níže. Za absolutně excelentní recitač-
ní projev byl vyhodnocen přednes Adrianky 
Pudíkové, která chodí do 5. třídy. Děti, které 
postupují do dalšího kola, jsou: Emička Bál-
ková, Jareček Zecha, Janička Grulichová, Bára 
Mackerlová, Kája Havlíčková a v neposlední 
řadě již zmiňovaná Adrianka Pudíková. Moc 
gratulujeme a držíme pěstičky v dalším kole  
v Moravské Třebové.

Mgr. Kateřina Továrková
Foto: Mgr. Marcela Pudíková

Výtvarná dílna FIMO
Barevná tvárná a vypalovací hmota FIMO si našla mnoho tvořivých 
nadšenců.
K takřka profesionálům už patří osvědčené lektorky – paní a slečna 
Bílkovy z Knínic, které už po několikrát ukázaly malým i velkým výtvar-
níkům, jak s touto hmotou zacházet.

V pátek 9. února 2018 se nezdobily nerezové lžičky, ale vytvářely se parádní náhrdelníky.
Všechny dívenky odcházely ještě krásnější, jednak s ozdobeným krkem, jednak s úsměvem na 
tváři.

OK

Vzpomínka
Dne 5. března 2018 
uplyne 20 let,  kdy nás 
opustil 
pan Jiří Somol
Kdo jste ho znal,   
vzpomeňte s námi.
Manželka a synové s rodinami 
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V Jaroměřicích máme být na co hrdí
Neveliký kopeček Kalvárie nás uchvátí již z dálky svým chrámem posa-
zeným na samém vršku v okolní přírodě a letní zeleni. Je pro nás míst-
ní, blízké i vzdálené okolí něčím mimořádným. Nedávno v roce 2013 
jsme oslavovali 300 roků od posvěcení středobodu - chrámu Povýšení 
svatého Kříže. Toto ojedinělé dílo je spojováno po staletí s velmi pro-
slaveným stavitelem Blažejem Santinim a zakladatelem, realizátorem 
Františkem Michalem Šubířem. V Pardubickém kraji se nachází přes 
dva tisíce kulturních památek, ale jen 18 je  národních kulturních pa-
mátek, kde jednou z nich  počátkem roku 2018 se stala Kalvárie touto 
národní kulturní památkou. Tato čestná pocta je nejen velmi potěšující, 
ale také zavazující ve zvelebování tohoto poutního areálu. Je zde také 

mimo jiné instalo-
váno několik du-
chovních děl, která 
upřednostňují to 
co je nejkrásnější, 
co zde máme, co 
dokážeme a tím 
n e j k v a l i t n ě j š í m 
oslavíme Boha, 
který život plný 
darů dává, ale také 
odnímá. Historie 
Kalvárie a její sa-
krální stavby byly 

zakládány za účelem úcty, služby a díků vzdání Stvořiteli všeho jsouc-
na. Odráží se zde vzdělanost, tvořivost, umění a vše prostupující  da-
rovaná láska.
Zde je povinností všem, kdo se o tento poutní areál  a jeho oceně-
ní jakkoliv zasloužili a zasluhují poděkovat a vyřknout křesťanské Pán 
Bůh zaplať.

Předseda nadačního fondu v Jaroměřicích Jan Lexman
Foto: Jan Hlaváč

Upozornění!!
Upozorňujeme občany, že od 1. března nebude 
firma SUEZ vyvážet popelnice, které nebudou 
označeny kódem Obecního úřadu Jaroměřice.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc březen 2018                              

BŘEZEN měsíc čtenářů, vyhodnocení nejlep-
ších čtenářů, registrace nových čtenářů zdar-
ma
Do 15. 3., VS, v půjčovní době knihovny PO, 
ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 Výstava „STRHUJÍ-
CÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ Vytvořil ji na prostě-
jovské hvězdárně RNDr. Jiří Prudký. Názornou 
formou shrnuje základní poznatky o Sluneční 
soustavě i vzdáleném vesmíru. Každý výstavní 
panel je uveden citátem z básnické sbírky Jana 
Nerudy – Písně kosmické 
V předvelikonočním období v době relaxací 
po cvičení s Marií Pazdírkovou CELONÁROD-
NÍ ČTENÍ BIBLE
2. 3. pátek, 18.00 h, VS UGANDA -jak se žije 
v jedné z nejchudších zemí Afriky, bese-
da s fotodokumentací z krásné africké země. 
Součástí besedy bude prodej výrobků pří-
mo z Ugandy - ručně vyráběné ozdoby, 
ochutnávka kávy z oblasti Mt. Elgon, výrobky 
z ugandské kávy a kakaových bobů. Zakou-
pením čehokoliv pomůžete ugandským sirot-
kům a chudým rodinám. Dobrovolné vstupné.                                                  
Besedu povede Libuše Dostálová z nezávis-
lého projektu Bwindi Orphans  
4. 3. neděle, 9.00 h, VS  Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
4. 3. neděle, odjezd autobusu 16.50 ze za-
stávky ČSAD Jaroměřice Zájezd do brněnské-
ho divadla Šapitó na hru L. Vančury „ROZ-
MARNÉ LÉTO“ pořádá Městské kulturní 
středisko Konice a nabízí vstupenky a jízdné 
v ceně 499,- Kč, TIC Konice, tel.: 582 334 987
6. 3. úterý, Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci, začátek představení v 19.00 h                                                                              
Robert Balogh QUEEN - The show must go 

on! Příběh o Freddiem Mercurym - rockové 
legendě. Odjezd autobusu  Biskupice 16.40 h, 
Jevíčko 16.50 h, V. Opatovice 17.00, Jaroměřice 
17.10 h. Vstupenka 340,- Kč + jízdné 85,-Kč = 
cena celkem 425,-Kč
9. 3. pátek, 15.00 h, VS Korálkování s Lenkou 
Jurůjovou, oblíbená výtvarná dílna pro děti  
i dospělé, vstupné 20,- Kč + spotřebovaný ma-
teriál
9. 3. pátek, 18.00 h, VS „Pověsti a příběhy  
z Jaroměřic a okolí“ beseda se 
spisovatelem  PhDr. Oldřichem Koudelkou 
a Janem Hlaváčem, autorem fotografií knihy 
„Malohanácké halali“, vydané MÚ Jevíčko  
v r. 2017
13. 3. úterý, 16.00 h, VS „Všeobecná reflexní 
terapie“ s Evou Marií Horákovou, s pomocí 
REFLEXNÍ TERAPIE lze uvolňovat poruchy  
a podstatně zmírnit bolesti našeho těla. Je to 
klíč k nápravě nejrůznějších blokací životní 
síly, ale také k nalezení ztracené osobní 
rovnováhy vysvětlení, ukázky a možnosti 
využití reflexních bodů pro každého. Po 
přednášce možnost zakoupení výukových 
filmů a reflexních map chodidel a rukou.
16.3. pátek, 18.00 h, VS „Z Jaroměřic do 
Kambodže“ se zážitky a fotodokumentací   
z putování po vzdálené zemi nás seznámí Jan 
Zuzčák a Ilona Peňázová
17. 3. sobota, start 7.00 - 10.00 hřiště na 
Čtvrtničkách 42. ročník dálkového pochodu 
„JARNÍ PŘÍRODOU“, pořádá OT TJ Jaromě-
řice 
23. 3. pátek - 24. 3. sobota, NOC S ANDER-
SENEM, zahájení v 16.00 h v knihovně se spi-
sovatelkou Zuzanou Pospíšilovou pro žáky 

3., 4. a 5. tř., pokračování v různých místech 
obce a v ZŠ. Noc plná zábavy a překvapení.
25. 3. neděle, 9.00 h, VS  Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
26. 3. - 7. 4. zadní prostory dvora – stodola, 
případné informace v knihovně HUMANI-
TÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov, sběr 
oděvů, nádobí aj. potřeb pro domácnost
28.3. pátek, 9.00 h, VS, pro žáky vyšších roční-
ků ZŠ, „Pověsti a příběhy z Jaroměřic a oko-
lí“ beseda se spisovatelem PhDr. Oldřichem 
Koudelkou, mj. autorem knihy „Malohanácké 
halali“ vydané MÚ Jevíčko v r. 2017.
28. 3. středa, 13.00 – 16.00 h, VS Velikonoční 
dílna pro děti a dospělé, spojená s výrobou 
velikonočních dekorací, zdobení perníčků, 
pletení košíků, zdobení vajíček aj.
PŘIPRAVUJEME:                
14. 4. sobota  9.00 – 12.30 h, prostory CŽP 
Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané

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 
Cvičení MIMI a MAMI pro děti 1,5 - 3 roky, 
pátky od 10.00 h s MgA. Zdeňkou Selingerovou 
Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
http://www.jaromerice.cz/knihovna.html

DRUHÝ PŘEDŠKOLÁČEK
Ve středu 31. 1. proběhl v naší Základní škole Jaroměřice další Před-
školáček v pořadí. Děti, které se chystají v dubnu k zápisu do 1. třídy a 
v září poprvé do školy, si prošly prvním hodinovým programem pod 
vedením paní učitelky Mgr. Katky Továrkové.
Děti usedly do lavic, kde již neseděly se svými rodiči, ale s jiným ka-
marádem. Cílem bylo seznámit se s prostředím školy, třídy, budoucím 
kolektivem spolužáků, s paní učitelkou, s věcmi a situacemi, které tak 
pro děti v září nebudou již neznámými a cizími. Děti hravou formou 

plnily úkoly, které rozvíjí jejich 
schopnosti rozumové, těles-
né, sluchové i zrakové. Rodiče 
měli možnost při všech těchto 
aktivitách sledovat své dítě, 
přesvědčit se, jak jejich rato-
lest pracuje samostatně, ve 
skupině, jak je dítě aktivní, 
pozorné, jaké má schopnosti 

či v čem má drobné nedostatky.
V celé hodině se střídaly aktivity, jako jsou uvolňovací cviky při psaní, 
zrakové a sluchové vnímání, prostorová pravolevá orientace, početní 
představy, poslech (říkadla a písničky). Pracovalo se přímo s interaktiv-
ní tabulí, ale také s pracovními listy. Děti prožily a ještě prožijí pocity 
úspěchu a radosti z dobře splněných úkolů. Domů si děti odnesly malý 
dárek, krásné trojhranné pastelky a trojhrannou tužku. Vizitkou práce 
dětí budou jejich pracovní listy v portfoliu.
Můžeme se rozloučit slovy: 28. 2. 2018 na shledanou.
                             Mgr. Kateřina Továrková, foto: Mgr. Marcela Pudíková



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

20 /   Březen 2018

NOVĚ OTEVŘENO
- ČESKÁ VÝROBA
- PŘÍZNIVÉ CENY
- KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

butik VANETi

Tesco Store Boskovice

Chrudichromská 3
680 01 Boskovice

www.facebook.com/butikVANETi

okolo reklamy rámeček, šedý podklad

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.

Sháním chalupu, nebo starší domek či zemědělskou 
usedlost, se zahradou, pozemky, v okolí do 30 km 

od Mor. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. 
Může být i horší stav. Tel.: 774 765 437.

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

Tel.: 735 091 541.

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

Koupím byt 1 + 1 nebo 2 + 1 (případně větší)  
ve V. Opatovicích, Jevíčku nebo okolí, nevadí 

družstevní, ani původní stav. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 773 463 891.

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. 
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Pronajmu byt 2 + 1 v Jevíčku.
Tel.: 773 946 436, 728 423 896.
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3. dubna otevíráme nové rychlé občerstvení na 
Palackého náměstí v Jevíčku vedle drogerie Teta. 
Připravíme Vám až 10 druhů pizzy, párek v rohlíku, hranolky, 
smažák, točenou zmrzku. Všichni jste zváni v otevírací době 

pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 h.
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