
Archeologická lokalita Jevíčko
Jak dokládají archeologické nálezy, oblast Jevíčka se stala bohatým nalezi-
štěm germánského osídlení. V katastru Jevíčko-Předměstí se nachází devět 
lokalit s nálezy z doby římské, což je období, které v české archeologii ozna-

čuje dobu, kdy naše území bylo obýváno germánskými kmeny. Na území Čech žily germánské 
kmeny Markomanů, na území Moravy kmeny Kvádů. Po celé toto období docházelo k vzájem-
nému ovlivňování germánských kmenů a Římanů, kteří v tehdejší době zabírali velkou část ev-
ropského území a snažili se zabránit pronikání barbarských kmenů do nitra Římské říše. Římané 
považovali všechny ostatní národy za barbarské. Za vlády římského císaře Marka Aurelia se oddíly 
římské armády dostaly až do oblasti Malé Hané, aby bránily hranici Římské říše – tzv. limes ro-
manus před vpádem barbarských kmenů, o čemž svědčí nálezy několika artefaktů – mincí, spon 

či součástí zbroje. V prostoru mezi historickým jádrem 
Jevíčka a starou německou dálnicí byla v roce 2016 
odkryta část římského pochodového tábora z období 
markomanských válek, které mezi sebou vedli Římané 
a kmeny �armatů, později Markomanů a Kvádů v ob-kmeny �armatů, později Markomanů a Kvádů v ob-
dobí vlády Marca Aurelia v 2. st. Jde o doklad dosud 
nejseverněji položeného římského vojenského tábora 
na našem území. Pochodový tábor měl obvykle čtver-
cový, případně obdélníkový půdorys s vybudovanými 
komunikacemi, které usnadňovaly rychlé přesuny voj-
ska uvnitř tábora. Tábor u Jevíčka byl pravděpodobně 
vybudovaný v letech 179 – 180 n. l. Pokud římské voj-
sko pokračovalo z jevíčského tábora směrem na sever, 
lze předpokládat nález dalšího pochodového římského 
tábora severněji ve vzdálenosti cca 25 – 30 km.
Archeologická lokalita z doby římské označená jako 
Jevíčko IV se nachází nad zemědělským družstvem  
a dostala název Pod Příčnou cestou. V této lokalitě pro-
bíhal systematický výzkum pod vedením odborníka na 
dobu římskou docenta Eduarda Droberjara v letech 
2010 – 2014 a v roce 2016. Tento výzkum přinesl pozo-. Tento výzkum přinesl pozo-
ruhodné výsledky – došlo k objevu žárových pohřebišť 
a dvou germánských sídlišť.
Bezprostřední okolí Jevíčka se tak stává po nálezu ger-

mánského osídlení a současného nálezu římského vojenského tábora významnou archeologic-
kou lokalitou České republiky.   
Téma významných archeologických nálezů v Jevíčku v červnu oživne díky plánované výstavě 
v synagoze „Barbaři v pohybu“, kterou na měsíc zapůjčilo Muzeum regionu Boskovicka. Výsta-
va seznamuje s prvními archeologickými nálezy pocházející z doby římské v oblasti Malé Hané 
v letech 2010 – 2016 a představí zejména výsledky systematického archeologického výzkumu 
v Jevíčku v lokalitě Pod příční cestou. Expozice přiblíží jak život domácích Germánů, tak doklady 
materiální kultury z území Itálie a římských provincií. Na vernisáži konané 18. června se představí 
doc. Droberjar s přednáškou k dané problematice. Tímto jste srdečně zváni jak na vernisáž, tak 
k návštěvě výstavy, která bude ke zhlédnutí až do 15. července 2018. Podrobnosti najdete na 
plakátu uvnitř tohoto čísla. 
Pěkný červen Vám za Jevíčský zpravodaj přeje

Mgr. Jitka Budigová

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj
ČERVEN 2018Měsíčník města Jevíčka

Fotoaktuality

42. ročník Závodu míru nejmladších ve dnech 
4. - 6. 5. 2018 vyhrál italský tým Giorgo

Připomněli jsme si 73. výročí konce 2. světové 
války za doprovodu jevíčských skautů  
a hasičů

Ulice Růžová získává finální obrysy, dokonče-
ní je v plánu do 30. 6. 2018

www.jevicko.czwww.jevicko.cz

1258-2018     

Zprávy z TIC
V letošním, výročním roce nabízíme novinku, která může 
zpříjemnit nejedno odpoledne Vám, ale i přátelům a zná-
mým, kteří Vás navštíví v Jevíčku v době letních prázdnin.  
Městská věž bude kromě pondělí otevřena každý den od 
9 do 15 hodin. Vstupné dospělí 40,- Kč, děti a senioři 20,-. 
Jste všichni srdečně zváni a věříme, že si výhledem do kra-
jiny zpříjemníte letní dny, ale uděláte i něco pro své zdraví.
�amozřejmě Vás zveme i do Turistického informačního centra Jevíčko, kde můžete kromě 
informací, kopírovacích služeb apod., pořídit také drobné dárky pro sebe nebo své blízké.

Za TIC Jevíčko Dagmar Schneiderová

31. 5. - 2. 6.
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Změna organizace parkování 
na Palackého náměstí v Jevíčku
Vážení občané, návštěvníci města,
pro umožnění krátkodobého parková-
ní na západní straně Palackého náměs-
tí bude od 1. července 2018 zavedeno  
časově omezené parkování na dobu 60 
minut. Časově neomezena zůstanou dvě 
vnitřní parkoviště v severní a jižní straně 
náměstí, aby byla i v této části náměstí 
nadále zachována možnost parkování 
bez omezení.
Parkoviště budou vyznačena dopravní 
značkou IP 13b, s dodatkovou tabulkou 
E13. Značka označuje parkoviště, na kte-
rém řidič musí při začátku stání umístit 
parkovací kotouč viditelně ve vozidle  
a nastavit na něm dobu začátku stání, 
kterou nesmí až do odjezdu měnit.

60 MIN    Po - Pá
7,00 - 16,30

  
Parkovací kotoučky budou k dostání  
v TIC  Jevíčko od 13. června 2018 za po-
platek 25 Kč. 
Děkujeme za pochopení, 

vedení města Jevíčka

GDPR
Kterej blb zas tohle vymyslel? kroutí hlavou 
obyčejný člověk, když se raději nepokouší 
porozumět všem opatřením souvisejícím 
s novou revoluční legislativou Evropské 
unie, konkrétně s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, jež má výrazně zvýšit 
ochranu osobních dat občanů. General 
Data Protection Regulation, ve zkratce 
GDPR, česky Obecné nařízení o ochraně 
údajů, které vstoupilo v platnost 25. května 
2018, má v prvé řadě za cíl chránit digitální 
práva občanů EU. A dotýká se všech 
institucí, firem i jednotlivců, kteří jakkoliv 
zacházejí s daty občanů. Tedy s našimi 
osobními údaji. 
O co však vlastně kráčí a čemu se tu 
snaží selským rozumem uvažující člověk 
porozumět? Veleobsáhlé dokumenty, 
šablony a tabulky týkající se GDPR jsou 
určující a nepochybně nadmíru důmyslné. 
Úřad vlády ČR pro ně zřídil dokonce 
speciální pracovní skupinu, tým složený 
ze špičkových expertů. Právní konzultantka 
této skupiny, Mgr. Eva Škorničková, hovoří 
dokonce o smršti legislativních změn, jež 
si vynutil nástup nových IT technologií.  
Co všecko budiž obsahem této legislativy 
však jedna hlava nepobere. Autoři 
a překladatelé na ní zdá se vypotili 
veškerý svůj um. Kdo by si chtěl akta 
pořídit do vlastní nebo firemní knihovny, 
musí z kapes povyštrachat desítky tisíc 
korun. Letmým odhadem je lze papírově 
nacenit na padesát svazků děl světové 
literatury! Notabene ani v elektronické 
podobě nejsou žádným špásem. Ve chvíli 
geneze tohoto sloupku byla zaváděcí cena 
minimálního balíčku Obecného nařízení 
k mání za 5000,- Kč bez DPH a jeho 
komplet za 15900,- Kč. K levnější nabídce 
jsem se na internetu těsně před vstupem 
v platnost GDPR neproklikal.  
Otevře-li si člověk základní příručku 
GDPR, která je nejsnadněji dostupná na 
serveru Úřadu pro ochranu osobních 
údajů, a nenechá se hned na úvod otrávit 
konformní a juristickou dikcí, bude zpraven 
o nezbytnosti takovéhoto nařízení 
zejména z důvodu nutného sjednocení 
pravidel ochrany osobních údajů ve všech 
státech Evropské unie. Tomu se skřípěním 
zubů ještě nějak porozumí. Ovšem když 
dojde na abstraktní terminologii, rychle 
se začne v textech ztrácet. Už jenom to, 
že on - člověk je tu označován jako 
subjekt údajů, jej může zlehka rozviklat. 
A co teprv potom, je-li v roli správce? 
Tedy toho, kdo operace s osobními údaji 
provádí a za nakládání s nimi primárně 
odpovídá. Nedejbůh toho, kdo má plnit 
zákonem stanovené povinnosti či smlouvy 
GDPR navzdory! Jestliže strašák sankcí 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Marcela Staňková
Pavla Dobešová
Jan Kohoutek
Ludmila Němečková
Bohumila Fellnerová
Jiřina Bystrá 

za porušení Obecného nařízení hovoří až  
o deseti či dvaceti milionech EUR, nebo až  
o 2% či 4% celkového ročního celosvětového 
obratu, jde-li o podnik, nelze tedy házet 
GDPR netečně za hlavu. Zodpovědně k celé 
věci tak byla nucena přistoupit i městská rada. 
Abychom eliminovali jakékoliv pochybení 
ze strany Města Jevíčka a všech jeho 
příspěvkových organizací při implementaci 
legislativních změn souvisejících s GDPR, 
uzavřeli jsme proto smlouvu s prostějovskou 
společností �chola �ervis GDPR, s. r. o., která 
pod vedením svého jednatele JUDr. Ing. et 
Ing. Romana Ondrýska, Ph.D., MBA, převzala 
nad zavedením Obecné vyhlášky v našem 
městě plnou garanci. Není přeci radno 
zahrávat si s úředním šimlem, ke všemu s tím 
bruselským. 
Jaké ovšem kobylince nakydá GDPR pod 
nos nám, obyčejných lidem, ukáže až čas 
a praxe. Nabíledni je kupříkladu otázka: 
Nebude se alibistickým úřadům a institucím 
nová legislativa GDPR nakonec hodit jako 
bezvadný argument, proč se s lidmi nebavit? 
Jak je jen jednoduché si představit třeba 
lapidární repliku nedůtklivé úřednice: „My 
bychom vážně rádi, ale EU nám to zakázala.“ 
Ale to jen tak na okraj. Nemalujme GDPR 
s čerty na zeď! 

Mgr. Rudolf Beran

E13

IP 13b

Upozornění
V době od 18. 6. 2018 do 22. 6. 2018 
bude uzavřen finanční odbor včetně 
pokladny Městského úřadu v Jevíčku.

Jana Bartuňková, finanční odbor

Nabídka urnových hrobů 
na hřbitově v Jevíčku

Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly vybu-
dovány zemní urnové hroby. Pro-
nájem hrobového místa je možný 
dohodnout na Městském úřadě  
v Jevíčku u paní Ing. Zuzany  
Mlčochové. Město Jevíčko umož-
nilo zpracovateli Kamenoprůmysl 
Komárek 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 neob-
ložená, tak obložená hrobová místa.

Vedení Města Jevíčka
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IVETA MRÁZKOVÁ
ZMĚNA - první čtvrtek v měsíci nově  

8 - 12 /původně bylo 9 - 13/

MUDr. ZUZANA ŠEDRLOVÁ
v měsíci červnu 2018 neordinujeme  1. pátek v měsíci,
1. 6. a dále 8. a 11. 6. - kongres, zástup pouze akutní 

stavy  MUDr. Trčková, MUDr. Křížová.

   ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN:
Bez objednání Na objednání

Pondělí 7:00 - 9:00 9:00 – 14:30

Úterý 7:00 - 9:00 9:00 – 13:00

�tředa 12:30 – 18:00

Čtvrtek 7:00 - 9:00 9:00 – 13:00

Pátek 7:00 – 12:00

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 8. a 11. 6. 2018

2. Etapa zahrnuje zbourání stávajících staveb sběrného dvora, přilehlých 
staveb a stodoly využívané jako kamenictví. Zde předpokládáme 
horizont realizace cca v letech 2021 – 2023.

� finální verzí revitalizace sídliště M. Mikuláše budete seznámeni 
na schůzce s vedením města, kterou plánujeme uskutečnit v letních 
měsících letošního roku.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Splatnost místních poplatků za odpady a ze psů
Upozorňujeme občany na termín 30. 6. 2018, kdy je splatnost 
poplatku za odpad za rok 2018. Ten je možno uhradit hotově 
nebo bezhotovostním převodem na účet č. 19-2526591/0100 
pod variabilním symbolem, který Vám byl přidělen. Pokud vari-
abilní symbol neznáte, můžete o něj požádat u paní Václavkové.  

Poplatek ze psů je taktéž splatný do 30. 6. kalendářního roku. 
Výše poplatku se liší podle toho, zda je pes chován  v bytovém 
domě či rodinném domě. Jinou částku zaplatí majitel za psa 
chovaného v Zadním Arnoštově a za psa chovaného v Jevíčku. 
Jednotlivé sazby poplatku jsou k nahlédnutí u správce poplatku 
nebo na www.jevicko.cz, v sekci  informace z radnice, v záložce 
vyhlášky a nařízení. Poplatek za odpad se vybírá dle vyhlášky č. 
6/2017, poplatek za psa dle vyhlášky č. 2/2011. 

 Jana Bartuňková, finanční odbor

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 44. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 44. zasedání Zastupitelstva města 
Jevíčka, svolaného starostou města Dušanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: aula gymnázia, A. K. Vitáka 452, Jevíčko 
Doba konání: 11. 06. 2018 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní před zasedáním na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 05. 2018
  Dušan Pávek, dipl. um. v. r., starosta města Jevíčka

 

Revitalizace sídliště M. Mikuláše získává reálné obrysy
Vážení občané a zejména obyvatelé sídliště M. Mikuláše,
chtěli bychom Vás stručně informovat o přípravách revitalizace 
sídliště M. Mikuláše v Jevíčku, tedy druhého největšího sídliště  
v našem městě. V současné době probíhá finalizace studie, kterou 
zpracovává Ing. Jana Janíková, Zahradní a krajinářská tvorba spol. 
s r.o., Brno. Aktuální verzi studie projednala také stavební komise 
města, která doporučila doplnit do prostoru další bytové domy  
a parkovací plochy, neboť je území zasíťované inženýrskými sítěmi  
a tedy z hlediska stavebního je vhodné pozemky pro bytovou výstavbu 
využít. Je tedy pravděpodobné, 
že v území mohou nastat 
změny právě v souvislosti  
s bytovou výstavbou.
�oučasná studie obsahuje 
jak parkovací plochy, nové 
chodníky, veřejné osvětlení  
a dále také plochy zeleně, herní  
i relaxační plochy. Naším plánem 
je využít dotační prostředky  
z Ministerstva pro místní rozvoj, 
které poskytuje dotace právě 
na revitalizaci sídlišť, a proto 
bychom v letošním roce rádi‚ 
o tuto dotaci požádali  
a následně realizovali úpravy  
v letech 2019 – 2020, pokud by 
nám byla dotace přidělena.

Realizační postup dále 
plánujeme rozdělit na dvě 
etapy
1. Etapa revitalizace by se týkala 

stávajících volných ploch  
v sídlišti, tyto by byly právě 
předmětem realizace v letech 
2019 – 2020 

Rodiče Michala Kosiny děkují všem, kteří se podíleli na 
úpravě a přidělení bezbariérového bytu našemu synovi. 
Děkujeme, že se díky Vaší pomoci, můžeme nadále starat  
o našeho syna v místě jeho rodiště.

Manželé Kosinovi
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Rada města Jevíčko schvaluje
1b/82R/2018 organizaci T. J. �okol Jevíčko 

umístění betonových dlaždic na sklád-
ku města

2/82R/2018 úhradu partnerského poplatku 
pro MA�, o. p. s., Palackého nám. 1, 
Jevíčko ve výši 8.478 Kč dle uzavřené 
smlouvy o partnerství

3a/82R/2018 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu na administraci zadávacího 
řízení „Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. �oudní v Jevíčku“ 
mezi Městem Jevíčko a Mgr. Marti-
nem Budišem, Web�port & Consulting 
service, s. r. o., Dr. �věráka 13, 680 01 
Boskovice ve výši 30.000 Kč bez DPH

3b/82R/2018 seznam firem k obeslání na 
veřejnou zakázku „Oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. �oudní  
v Jevíčku“ a složení komise pro otevírá-
ní obálek a hodnocení nabídek v rámci 
zadávacího řízení dle zápisu

3c/82R/2018 cenovou nabídku firmy Ing. La-
dislav Kryl, Zdislav 9, 538 54 Luže, IČ: 
40866581 na restaurování (očištění, 
vysprávky, retuše, barevné sjednocení‚  
a hydrofobizaci) sochy Tomáše Garri-
gua Masaryka na Palackého náměstí 
ve výši 57.000 Kč bez DPH (65.550 Kč 
vč. DPH)

3d/82R/2018 fakturaci firmy Pavel Berka, U Ci-
helny 631, 569 43 Jevíčko, IČ: 75494566 
ve výši 51.000 Kč bez DPH (61.710 Kč 
vč. DPH) za výrobu 2 ks masívních dře-
věných vrat do dílen technické údržby 
města v Panském dvoře

3e/82R/2018 cenovou nabídku společnosti 
ARR ČR - MOLATRADE, s. r. o., Osek 
nad Bečvou 207, IČ: 04634276 na ad-
ministraci VŘ na zhotovitele a adminis-
traci projektu „�tavební úpravy objektu 
Barvířská 560, Jevíčko“ za částku 40.000 
Kč bez DPH (48.400 Kč vč. DPH) a 5.000 
Kč bez DPH (6.050 Kč vč. DPH) a schva-
luje příkazní smlouvu na výše uvedené 
činnosti a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

3f/82R/2018 nákup evidenčního �W „Pečo-
vatelská služba“ ve výši 15.948 Kč bez 
DPH (19.297 Kč vč. DPH) od firmy Petr 
Zajíc, Třešňová 622/10, Liberec, IČ: 
48274071 pro potřeby Pečovatelské 
služby Jevíčko

3h/82R/2018 seznam firem k obeslání dle 
zápisu a složení komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby 
„Energetické úspory MŠ Jevíčko“

4a/82R/2018 použití vozidel Peugeot Boxer 
rz 3E2 7833 a Fiat Ducato rz 4E9 6090 
na dopravu jevíčských hasičů na vlako-
vé nádraží v České Třebové a zpět při 
družební návštěvě hasičů z Finska a po-
skytnutí drobného propagačního mate-
riálu města

4b/82R/2018 nákup radiostanic pro J�DH Je-
víčko za celkovou částku 57.903 Kč vč. 
DPH s úhradou 70 % částky z dotace 
Pardubického kraje

5/82R/2018 cenovou nabídku firmy BcA. 
Zdeněk Šmahel, č. licence: MK ČR č. 
j. 7131/96; MK ČR č. j. 32146/2017, 
Vaňkova 1336, 537 01 Chrudim, IČ: 
65704771 na památkový průzkum pří-
zemí bývalého kláštera pro vznik no-
vých prostor městského muzea dle 
požadavku ,,�tátní památkové péče“ za 
částku 14.000 Kč bez DPH

6a/82R/2018 CN společnosti ČEVAK, a. s., 
Nádražní 6, 571 01 Moravská Třebová  
k provedení vzorkování povrchových 
vod na Žlibeckém potoce za 1.038 Kč 
bez DPH za vzorek a 298 Kč bez DPH za 
dopravu a vyhotovení protokolu

6b/82R/2018 poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 1.776 Kč žadateli dle zápisu na zá-
kladě darovací smlouvy

6d/82R/2018 darovací smlouvu mezi obcí Bis-
kupice a Městem Jevíčko na převod 5 ks 
blůzy ochranného oděvu BU�HFIRE CZ, 
5 ks kalhot ochranného oděvu BU�HFI-
RE CZ a 5 ks hasičských zásahových bot 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Usnesení z 82. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. dubna 2018
7/82R/2018 cenovou nabídku firmy Milan 

Grepl, elektromechanik, Víska u Jevíčka 
11, IČ: 73583049 na osazení analogové 
zvonkovnice TE�LA, 4 domácích tele-
fonů s tlačítkem pro odemykání vcho-
dových dveří do bytového domu na 
ul. Nerudova 529/A, Jevíčko za částku 
14.523 Kč (není plátce DPH) s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje
1c/82R/2018 investičního technika zajištěním 

CN na výměnu 4 ks sloupů VO v areálu 
Žlíbka

3g/82R/2018 paní Alenu Širůčkovou zastupo-
váním vedoucí �třediska pečovatelské 
služby Jevíčko v době její nepřítomnosti 
na pracovišti

6c/82R/2018 vedoucího organizačního odbo-
ru jednáním se správcem toku - společ-
ností Povodí Moravy, s. p., Závod Hor-
ní Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno  
o vyčištění Žlibecké sedimentační nádrže

8/82R/2018 strážníky MP Jevíčko zajištěním 
takového opatření, aby došlo k úplné-
mu zamezení parkování vozidel v ul. 
Kostelní a zajištěním veškerých technic-
kých prostředků, které umožní v přípa-
dě opakujících se protiprávních jednání 
i odtažení vozidla

9/82R/2018 vedoucího organizačního odboru 
jednáním se společností REHAU o ná-
hradní výsadbě ze severní strany bio-
centra za provedené vymýcení zeleně 
na jejich pozemcích, ke kterému došlo 
v rámci probíhajících stavebních prací

Rada města Jevíčko uděluje
1a/82R/2018 souhlas firmě GastroCatering 

PMD�, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 
Brno, IČ: 06549721 s umístěním letní 
zahrádky o velikosti 12 m2 na Palackého 
nám. před č. p. 638 v Jevíčku u vchodu 
do prodejny Monarc

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/83R/2018 přesun dětí MŠ Jevíčko v době 

od 2. 7. 2018 do 20. 7. 2018 do pro-
stor ZŠ Jevíčko a uzavření budovy MŠ 
Jevíčko v době od 23. 7. 2018 do 3. 9. 
2018 z důvodu plánované rekonstrukce 
budovy MŠ Jevíčko

1b/83R/2018 bezplatné zapůjčení lavic a stolů 
na akci MŠ Jevíčko, která se koná v pá-
tek 27. 4. 2018 od 15:30 h

1c/83R/2018 užití znaku Města Jevíčko na vo-
lební materiály sdružení Naše Jevíčko 
2018

1e/83R/2018 bezplatný pronájem městské 
chaty pro výtvarný obor ZUŠ Jevíčko  
v termínu 26. - 27. 5. 2018

2a/83R/2018 umístění, objednávku a montáž 
dvou světel veřejného osvětlení do ulic 
Pivovarská a Třebovská firmou Zdeněk 
�chreiber, U Hřiště 277, 569 42, Chorni-
ce za cenu 35.538,91 Kč vč. DPH

2b/83R/2018 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace z Programu Podpora realizace 
rozvojových projektů v problémových 
mikroregionech Pardubického kraje ve 

výši 1.615.312 Kč na projekt „ROZŠÍŘENÍ 
VÝROBNÍHO ZÁVODU REHAU JEVÍČKO 
CZ-PEP�IN“ dílčí část „Převedení inun-
dačních vod areálem REHAU - Jevíčko“, 
(uvedené prostředky jsou poskytovány 
v režimu podpory de minimis)

2c/83R/2018 smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o účelovém 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
15.000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na projekt s názvem 
„Školní zájezd žáků ZŠ a ZUŠ Jevíčko do 
partnerské obce Korytňany“ a účelové 
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 
15.000 Kč z rozpočtových prostředků 
Pardubického kraje na projekt s názvem 
„Návštěva dětského folklórního soubo-
ru z Korytňan v rámci oslav 760 let krá-
lovského města Jevíčka“

3a/83R/2018 smlouvu o výpůjčce mezi Měs-
tem Jevíčko a Muzeem regionu Bos-
kovicka týkající se zapůjčení předmětů 
k výstavě „Barbaři v pohybu, Jevíčko 
a Malá Haná v době římské“, která se 
uskuteční v budově synagogy od 20. 6. 

Usnesení z 83. schůze Rady města Jevíčko konané dne 23. dubna 2018
2018 do 15. 7. 2018 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

3b/83R/2018 vyhlášení výběrového řízení na 
na projekční práce „Výměna vodovodu 
a kanalizace Okružní II - 2. etapa“, text 
výzvy, seznam firem k obeslání a složení 
komise pro otevírání obálek a hodno-
cení nabídek

4a/83R/2018 uzavření pracovní smlouvy  
s uchazečem dle zápisu na pozici tech-
nický pracovník města s nástupem od 
14. 5. 2018 na dobu neurčitou s tří mě-
síční zkušební dobou

4b/83R/2018 nákup nové motorové pily pro 
technické pracovníky města za cenu do 
13.000 Kč vč. DPH

4d/83R/2018 použití vozidla Fiat Ducato rz 
4E9 6090 na dopravu jevíčských hasi-
čů a předání vyprošťovacího zařízení 
NARIMEX na Ukrajinu do Užhorodu za 
podmínek uvedených v zápisu a po-
skytnutí drobného propagačního ma-
teriálu města

5a/83R/2018 poskytnutí peněžitého daru ve 
výši 5.308 Kč žadatelce dle zápisu na 
základě darovací smlouvy
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5b/83R/2018 výpověď nájemních smluv mezi 
Městem Jevíčko nájemci dle zápisu na 
pronájem pozemku p. č. 53 - zahrada 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, která počíná 
běžet prvním dnem měsíce následující-
ho po dni doručení písemné výpovědi

5c/83R/2018 záměr pronájmu pozemku p. č. 
70/3 v k. ú. Zadní Arnoštov

6/83R/2018 uzavření smlouvy mezi Podnikem 
bytového hospodářství města Jevíčka 
a společností �chola �ervis GDPR, s. r. 
o., Palackého 150/8, 796 01 Prostějov, 
IČ: 04223748, na poskytování služeb 
pověřence pro ochranu osobních údajů  
s úhradou za provedení analýzy a im-
plementace jednorázovou částkou 
ve výši 15.000 Kč a zbývajících služeb 
pověřence měsíční paušální částkou 
ve výši 1.800 Kč (nejsou plátci DPH)  

a pověřuje vedoucí Podniku bytového 
hospodářství města Jevíčka podpisem 
smlouvy

7/83R/2018 přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + 
kk v DP� na ul. �vitavská 838, Jevíčko 
žadateli dle zápisu a pořadí náhradníků 
pro případ nepřevzetí bytu žadatelem 
na doporučení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
1d/83R/2018 vedoucího organizačního odbo-

ru zajištěním místního šetření na bý-
valém náhonu u ul. Luční a zajištěním 
odborné firmy k provedení redukce 
stromů v dané lokalitě

3c/83R/2018 místostarostu porovnáním cen 
energií formou hromadné poptávky vy-
braným dodavatelům plynu a elektrické 
energie z důvodu nových smluv na ob-
dobí 2019 - 2020

4c/83R/2018 investičního technika prověřením 
důvodu propadení vozovky při výjezdu 
z ul. Dr. Klimeše na ul. Třebovskou a na-
vržení vhodné řešení opravy

5d/83R/2018 vedoucího organizačního odbo-
ru prověřením aktuálního stavu oploce-
ného vstupu na pozemek na ul. Okružní 
III v Jevíčku za RD č. p. 334

Rada města Jevíčko uděluje
1f/83R/2018 souhlas Okresnímu myslivecké-

mu spolku �vitavy s konáním „Jarních 
zkoušek loveckých psů“, které se usku-
teční v sobotu 5. 5. 2018 od 07:30 h  
v areálu odchovny M� Jevíčko, z. s.  
u Kostelíčka

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

Poděkování
15. 4. 2018 se mi na Třebovské ulici sta-
la nehoda na kole, zasekla se mi brzda  
a spadla jsem.
Chtěla bych tímto poděkovat mladíkovi, 
který mi pomohl vstát. Jeho jméno bo-
hužel neznám, proto jsem se rozhodla 
poděkování vložit do místního Jevíčské-
ho zpravodaje.
Děkuji ještě jednou za pomoc, 

Štoudková Alena.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Zveme rodiče nově nastupujících dětí na krátkou informativní schůzku, 
která se koná v úterý 12. června od 15. 00 hodin ve třídě „Kapříků“. Přijďte prosím bez dětí!

Tak trochu jiné pálení čarodějnic v MŠ Jevíčko
dopekly v kouzelné peci. Vedle chaloupky jim sekundoval vypasený 
perníkový dědek. 
Do lesa děti směroval od velké pavučiny dobrosrdečný pocestný.
Jistá osoba pak bezpečně naváděla všechny malé Jeníčky a Mařenky po 
stopách z lesa ven.
Vedle chaloupky se sbíraly jahůdky do košíčků a naproti chaloupce se  
z výšky štaflí vyhlíželi holoubci.
V restauraci U Perníkové chaloupky se všichni mohli občerstvit a nakonec 
si u ohně opéct párky.
Počasí nám přálo, nálada byla pohádkově nakažlivá.

za MŠ Mgr. Alena Faltýnková

V pátek 27. 4. 2018 proběhlo již tradiční pálení čarodějnic na zahradě 
naší školky. Tentokrát se neslo v duchu klasické pohádky O perníkové 
chaloupce.
Nejprve se u ohně sešly v doprovodu dospělých všechny děti a s nimi 
pár pohádkových postav. Na hranici už čekala nebožačka čarodějnice. 
Školkou povinní zazpívali čarodějnou písničku a pronesli kouzelné 
zaříkávadlo. Oheň vzplál a všichni se mohli rozprchnout do pohádky.
Na zahradě bylo několik pohádkových stanovišť, kterým vévodila 
perníková chaloupka. 
V ní bydlely dvě ježibaby, které si nechaly od dětiček uloupnout ze 
střechy perníček a dokonce jim dovolily, aby si jeden sladký perník 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Velký úspěch pěveckého oddělení ZUŠ Jevíčko

V pátek 27. dubna se uskutečnilo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu v Turnově. Jakub Kadlec  se  
v V. kategorii umístil na krásném prvním místě. Chtěl bych Jakubovi pogratulovat a poděkovat za 
příkladnou reprezentaci naší školy,  p. uč. Mgr. Kateřině Konečné za přípravu na soutěž a p. uč. 
Ivaně �vojanovské za klavírní doprovod. 

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada
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GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Do Bruselu s ALDE

To v pondělí takhle přijdete o přestávce do třídy a první, co vypadne  
z úst vašich spolužáků, je: „Waciku, sháněla tě třídní.“ V tu chvíli začnete 
přemýšlet, kde jste zase co provedli. Avšak mé temné představy byly 
rozehnány. Paní profesorka mi řekla, že možná pojedu do Bruselu, 
pokud všechno vyjde. �tačí, abych napsal strukturovaný životopis, dodal 
nějakou pěknou fotku (s mým obličejem skoro nemožné) a byl vybrán. 
Měl jsem samozřejmě otázky, proč zrovna já, ale postavil jsem se svému 
úkolu čelem. Vše jsem odeslal a zbývalo už jen čekat.
Za čtrnáct dní jsem se dozvěděl, jak to odpadlo. Byl jsem, k mému údivu, 
vybrán. Následovaly organizační věci. Ty vám tu nebudu popisovat. 
Přenesme se v čase do 29. dubna, tehdy jsem vyrazil do Prahy. V pondělí 
30. 4. mi totiž v 6:50 letěl spoj do Bruselu. Byl jsem ubytován v hotelu 
u letiště. Bál jsem se, že neusnu, ale po napočítání několika oveček již 
spánek nebyl problém. Ve čtyři ráno mi zazvonil budík. Odpověděl jsem 
na pár zpráv od spolužáků a kamarádů, které se mi nashromáždily po 
dobu mého spánku, slušivě se oblékl (nevýhoda prvního dojmu, nikdy 
ho nemůžete udělat podruhé), zabalil kufr a vyrazil na letiště. Tam 
jsem se setkal s druhým Čechem, Oldou, který byl také vybrán, ovšem  
z kanceláře jiného europoslance. 
Letadlo se odlepilo od země. Myslel jsem si, že třeba usnu, ale ke spánku 
jsem se neměl. Naštěstí jsem si s sebou vzal knihu, takže jsem si alespoň 
chvíli četl. Přistáli jsme v Bruselu na letišti, kde jsme byli po chvíli 
nalezeni, a vydali jsme se do hotelu, abychom si odložili kufry. Následně 
jsme vyrazili do Parlamentu. Tam jsme si to trochu prohlédli. Následoval 
oběd se �ophie in ´t Veld. Všechno bylo tak překrásné a promluvit si 
s europoslankyní bylo rovněž zajímavou zkušeností. Po obědě jsme 
se přesunuli do Domu evropské historie. Tam jsme si prohlédli stálou 
expozici. Nakonec jsme skončili opět v hotelu, kde jsme povečeřeli pizzu 
a seznámili se s ostatními účastníky. 
Druhý den byl �vátek práce, z toho vyplývalo, že Parlament byl uzavřen. 
Proto jsme si prohlédli kanceláře EDRI, která se zabývá právy a ochra-
nou v digitálním světě. Pak jsme vyrazili obhlédnout Atomium, obrovský 
model krystalu železa. Prohlídka byla úžasná, stavba působí opravdu 

monumentálně. Po Atomiu následovalo 
historické centrum Bruselu, které se rov-
něž jeví majestátně. 
Třetí den ráno jsme se vydali do kan-
celáří Microsoftu, kde jsme se pobavili  
o bezpečnosti dat a vyzkoušeli si Holo-
Lens. Přesun do Parlamentu, zasedání 
ALDE před plenárním zasedáním Evrop-
ského parlamentu. Pak měl podle plá-
nu následovat oběd s poslanci, u jejichž 
kanceláře jsme byli vedeni. Došlo však  
k přesunu časového plánu, proto na tuto 
činnost byl nejkratší čas. (Na fotce můžete 
vidět, že pohoštění bylo skromné, ovšem atmosféra byla nejvíce napl-
ňující.) I když jsem mohl s paní poslankyní Martinou Dlabajovou strávit 
jen krátký čas, musím poznamenat, že je velmi milá. Následoval příchod 
na plenární zasedání Parlamentu, kde se měl projednávat rozpočet. 
Chvíli jsme poslouchali a čekal nás další bod v programu. �ešli jsme 
se s komisařem pro bezpečnost Julianem Kingem. Položili jsme mu pár 
otázek a následoval další přesun. Měli jsme setkání s těmi, kteří se ALDE 
starají o sociální sítě. A nakonec jsme zase skončili na večeři.
Čtvrtý den byl program opět nabitý. Ráno jsme navštívili kancelá-
ře Facebooku, kde jsme na nich našimi dotazy nenechali nit suchou. 
Následovalo setkání s dalšími dvěma poslankyněmi, s Birgit �ippel  
a Angelikou Mlinar. Jako poslední program byla hra v Parlamentariu. Šlo 
o to, že jsme se rozdělili na čtyři politické strany a měli schválit dvě re-
zoluce. Bylo to rozhodně zábavné. Nakonec jsme skončili na Pluxu, což 
je obrovské náměstí před Parlamentem, kde bývá každý čtvrtek setkání 
všech lidí z Parlamentu. I tady jsem se bavil a nemohu popřít, že jsem 
byl nadšen z toho, že jsem u jednoho stánku objevil Plzeň a mohl tak 
dát svým novým kamarádům ochutnat českého piva. 
V pátek nadešlo balení a emotivní loučení. Napsali jsme na papír své 
jméno a nechali jej kolovat. Každý z účastníků nám na něj napsal ně-
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Cizí jazyky na Gymnáziu Jevíčko mají stále 
dobrou úroveň

Na našem gymnáziu studují studenti kromě angličtiny také druhý cizí 
jazyk. Na výběr mají francouzštinu, ruštinu a němčinu. Každoročně se 
konají krajská kola jazykových soutěží. Ve francouzštině se letos kraj-
ského kola v Pardubicích zúčastnila Hana Vyroubalová ze 3.A. �oučástí 
byl poslech a mluvený projev. Hanka se při soutěži trochu zapotila, ale 
nakonec získala krásné 5. místo. Také v ruštině se dařilo. Na Gymnáziu 
K. V. Raise v Hlinsku se konala soutěž v ruském jazyce, ve které získal 
Mikuláš �edláček ze 3. B v silné konkurenci 3. místo. Také on soutěžil  
v poslechu a mluveném projevu, ve kterém popisoval obrázek a hovořil  
s rodilým mluvčím. Je vidět, že naši 
studenti jsou velmi šikovní a mají  
o cizí jazyky zájem. Jazyk Do-
stojevského i jazyk Molièra má 
pro ně velký význam a doufá-
me, že se jim budou věnovat  
i v budoucnu a vyzkouší si je  
i v praxi, například v Rusku nebo  
v zemi galského kohouta. 
Oběma studentům srdečně gratu-
lujeme  k jejich výsledkům!

Mgr. Jana Rajsová

Klára Mrvová vítězkou celostátní Studentské 
fotosoutěže

V sobotu 5. května 2018 proběhlo v brněnské budově veřejného 
ochránce práv slavnostní vyhlášení výsledků celostátní fotografické 
soutěže s názvem �tudentská fotosoutěž. Na vyhlášení byla pozvána  
i Klára Mrvová, studentka 2. ročníku gymnázia, která do soutěže poslala 
3 fotografie a soutěžila v kategorii středoškolské mládeže. Konkurence 
byla veliká. Všichni zúčastnění dostali stejný úkol - pořídit 3 fotografie 
na zadaná témata. První na téma Zlo, druhou na téma �port a třetí  
s hudební tematikou. 
Nejprve proběhlo vyhlášení nejlepších příspěvků v jednotlivých 
tematických oblastech. Jaké bylo naše překvapení, když jméno Kláry 

Mrvové zaznělo hned třikrát – 1. místo za 
téma Hudba, 2. místo za téma �port a 3. 
místo za téma Zlo. Radost byla obrovská, 
a to jsme ještě netušili, kdo se stane 
celkovým vítězem. A pak to přišlo. Klárka 
obsadila 1. místo ve své kategorii a stala 
se tak absolutní vítězkou. Nadšení bylo 
veliké. Na závěr následovalo pohoštění  
a prohlídka všech vystavených soutěžních 
fotografií.
Děkujeme Klárce za vzornou reprezentaci 
školy a přejeme jí hodně tvůrčích nápadů.

 Mgr. Jana Janečková

jakou zprávu. Je to rozhodně milý artefakt. Tento papír jsem si nechal 
zalaminovat. Následoval poslední oběd, na který jsme šli my, Češi. Já, 
Olda, stážistky z kanceláří paní Dlabajové a pana Teličky. Přidala se  
k nám i Martina Krhlová, takže jsme si alespoň popovídali mezi sebou  
o našem malém městečku.

A co říci závěrem? Byla to úžasná zkušenost a chtěl bych poděkovat 
všem: stážistce Petře Hovorkové, která mě měla svým způsobem na 
starost, Martině Krhlové, díky které se ke mně tato nabídka dostala, paní 
poslankyni Martině Dlabajové a všem dalším úžasným lidem, které jsem 
potkal.

Vít Václavek

Matematické úspěchy na gymnáziu
Přestože je matematika mezi veřejností pojmem méně oblíbeným,  
u řady studentů naší školy tomu tak není. Mimo svých základních povin-
ností se studenti účastní různých matematických akcí.
Jednou z prvních soutěží školního roku je Logická olympiáda, pořáda-
ná Mensou ČR, jejíž nominační kolo do kola krajského probíhá online.  
V tomto školním roce se kategorie C – střední školy – zúčastnilo 377 stu-
dentů a mezi nimi bylo také šest studentů 
ze tříd 2.B a 3.B gymnázia. Do krajského 
kola bylo pozváno 45 nejúspěšnějších. 
Mezi nimi byl také Martin Borýsek, stu-
dent 2.B, který v Pardubicích vybojoval 
pěkné 18. místo.
K pravidelným soutěžím, které na naší 
škole probíhají, patří také mezinárodní 

soutěž Matematický klokan. 24. ročník této soutěže proběhl v březnu 
a ani zde jsme se neztratili. V rámci okresního kola v kategorii Junior 
(1. a 2. ročníky �Š) se v první desítce soutěžících umístili hned dva naši 
zástupci. Na 10. místě (z 307 zúčastněných) to byla studentka 2.B Adéla 
Parolková a vítězem této kategorie se stal Martin Borýsek, který sou-
časně získal 2. místo v této soutěži v rámci Pardubického kraje (1048 
soutěžících).
Třetím a také nejcennějším úspěchem Martina Borýska a tedy i naší ško-
ly je 1. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie B, kte-
rá je nejnáročnější matematickou soutěží středních škol. Tohoto úspě-
chu dosáhl Martin především díky své píli a spolupráci s panem RNDr. 
Dagem Hrubým, kterému patří velký dík.
Martinovi srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.
          Helena Hufová

Turisťák? To je nějakej salám nebo co?
Naše Klapzubova jedenáctka ze 3.A v doprovodu o něco početnější 3.B 
vyrazila v pondělí 7. května ráno směr Jeseníky. O fotbale ale neměla být 
řeč ani trochu. Čekal nás týden plný sportu a turistiky. 
Pondělní odpoledne bylo věnováno převážně jednoduchým aktivitám 
a hraní airsoftu. Cíl byl jasný - pošetřit co nejvíce sil do dalších dní.  
K tomu nám pomohl i nálet na svačinu, která v jídelně zůstala nestřežena. 
Úterý proběhlo ve znamení orientačního běhu, který nás zabavil na 
celý den. Rozdělili jsme se do několika 
týmů a vyrazili vstříc neznámému. Jakožto 
parta nesoutěživých povah jsme si „běh“ 
náramně užili. Neuběhlo ani deset minut, 
vyhlásili jsme první přestávku a vymýšleli 
strategii pro naše další počínání. Cestou 
jsme zachránili jinou ztracenou skupinu, 
přenesli podchlazenou členku naší party, 
stříleli šípy do vajíčka a zvládli jsme hru na 
schovávanou před instruktorkou, která nás 
nesměla potkat. Trasu jsme zvolili úplně 
jinou, než jsme měli. Inovace v podobě 

zkratky lesem sice přinesla své ovoce, na druhou stranu některým  
z nás ale boty usychaly až do konce týdne. Završením dne byla soutěž  
o nejchutnější kotlíkový guláš. Díky nadmíře přestávek během celého 
dne paní profesorky čekaly na ochutnávku celou věčnost. Náš kuchařský 
um ale nezklamal a výsledek stál za to.
�tředa se nesla ve znamení neustávajícího deště. Do oběda byl na 
programu bungee running, po poledni jsme vyrazili do lanového centra. 

Část z nás překonala sama sebe, druhá se nechala 
přemoct svým strachem z výšek. Únava postupně 
stoupala. �třídali jsme se na pokoji v podřimování 
a neustále posouvali čas vstávání na budíku. Když 
se setmělo, vytáhli nás na noční hru. Ta spočívala  
v ukrývání knoflíků kdekoli na těle tak, aby je soupeř 
nenašel. Brzy jsme přišli na správnou taktiku, kterou 
jsme poté v opačné roli nebyli schopni zúročit. 
Předposlední den kurzu vyplnil celodenní výlet 
na zříceninu hradu Rabštejn. Aby nám cesta 
rychle ubíhala, hráli jsme slovní fotbal a kochali se 
nádhernou přírodou. V nohách jsme měli přes 20 
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víc nám přálo počasí, takže jsme byli odmě-
něni krásným výhledem. Koncem dubna se  
s námi „posledním zvoněním“ rozloučili 
maturanti ubytovaní na DM, kteří obdrže-
li závěrečné vysvědčení a odjeli domů, aby 
se mohli intenzivně připravovat ke květno-
vým maturitním zkouškám, a někteří také již  
k přijímacím zkouškám na VŠ. Všem přejeme 
hodně štěstí v dalším životě.

                               Mgr. Darina Gnipová

Ve dnech 4. – 6. května proběhl 42. ročník mezinárodního etapového 
cyklistického závodu mladých nadějí „Závod míru nejmladších 2018“, 
letos za účasti 128 cyklistů z jedenácti zemí. 
Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 197 závodních kilome-
trů okolím Jevíčka. �tart 1. etapy – prolog, byl v Moravské Třebové na 
náměstí TGM. Trasa vedla ulicemi města zpět do cíle na náměstí TGM.  
Prolog se těšil velkému zájmu diváků. 2. etapa měla start v Biskupicích 
a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín a na závěrečný kopec – 
Maratov v Hartinkově. 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích  
a trať byla tradiční jevíčský triangl. 4. etapa, tzv. královská, odstartovala 
z Úsobrna a zavedla cyklisty 2x na Šubířov a �křípov a do cíle v Jevíčku. 
Na závěr cyklisté absolvovali 5. etapu, časovku na 15,5 km do Březin  
a zpět. Výsledky a fotogalerii na-
jdete na webu www.tjcykloklub-
jevicko.cz. Zde je i záznam celé-
ho závodu včetně slavnostního 
vyhlášení výsledků ZMN, závodu 
škol. 
�oučástí závodu byla jízda divác-
kého peletonu s Czech Blades  
k trase 4. etapy do Úsobrna. Zde 
nám místní připravili občerstvení 
a divácký peleton zde mohl “me-
xickou vlnou“ dvakrát pozdravit 
projíždějící cyklisty.
V Panském dvoře proběhlo ma-
lování dětí na sklo, keramická  
a tvořivá dílna. Děkujeme sklár-
nám Úsobrno za poskytnuté 
sklenice pro malování.
Pro žáky ZŠ byl uspořádán závod 
žáků, ve kterém startovalo 40 dětí za mohutného povzbuzování rodičů 
a širokého příbuzenstva.                                                                                    
Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne dopro-
vodný kulturní program v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Malo-
hanačka, Etien band, Penzistor, 3 Generace.
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vystoupe-
ním děti z Mateřské školy Jevíčko, v přestávce pak vystoupily mažoretky 
ze „Ze zámečku do světa“ z Jevíčka. Ceny předali zástupci sponzorů. 
Celým třídenním programem provázeli moderátoři Pavel Havránek, Jo-
sef Kratina a Jan Adámek. I jim patří poděkování za vytvoření pěkné 
atmosféry.
Tuto významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Jevíčko  
a celý region by nebylo možné uspořádat bez podpory řady partnerů  
a sponzorů: Pardubického kraje, měst Jevíčka, Moravské Třebové, Vel-
kých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupice, Czech Blades s.r.o., �klárny 
Morávia a.s. Úsobrno, REHAU s.r.o. Jevíčko, Techniserv IT Brno, Inženýr-
ské stavby Brno, BDR Thermea s.r.o (Baxi), region MTJ, HB tisk a.s. Opava, 
Rustika s.r.o. Jevíčko a dalších. Všem srdečně děkujeme a věříme, že nás 
podpoří i při dalších ročnících „Závodu míru nejmladších“. 
Závod by rovněž nebylo možné uskutečnit bez přispění Policie ČR, 
městské policie z Moravské Třebové, Jevíčka, Konice, DI �vitavy, Pro-

                     Závod míru nejmladších 2018  Jevíčko
     42. ročník etapového závodu kadetů s mezinárodní účastí, 4. - 6. 5. 2018

                 Výsledková listina / Result list

POŘ. ST.Č. PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB DRUŽSTVO       ČAS  +/-  ZTRÁTA

Rank Race no. Surname and name Name Group Points/Time  +/-  GAP

                      1. etapa / 1st stage 

Délka / Distance:  1650 m                                                         prům.rychlost etapy :  43,9 km/hod

1 113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ MAPEI 02:11.233 00:00.000

2 22 D´AMATO  Andrea Team Giorgi A.S.D Italie 02:14.216 00:02.983

3 5 MAČEK Matic Slovenija Slovinsko 02:15.184 00:03.951

                     2. etapa / 2nd stage

Délka / Distance:  80,5 km prům.rychlost etapy :  38,17 km/hod

1 27 VACEK Mathias Team Giorgi A.S.D Italie 2:05:45 0:00:00

2 23 COMETI Giorgio Team Giorgi A.S.D Italie 2:06:03 0:00:18

3 113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ MAPEI 2:06:03 0:00:18

                     3. etapa / 3rd stage

Délka / Distance:  22 km prům.rychlost etapy :  39,56 km/hod

1 119 LIŠKA Marek RomanKreuzingerCyclingAcademy RKC Academy 0:33:22 0:00:00

2 113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ MAPEI 0:33:24 0:00:02

3 72 VANČO Tobias Slovensko SVK 0:33:24 0:00:02

                    4. etapa / 4rd stage

Délka / Distance:  77,5 km prům.rychlost etapy :  38,38 km/hod

1 23 COMETI Giorgio Team Giorgi A.S.D Italie 2:00:22 0:00:00

2 71 SVRČEK Martin * Slovensko SVK 2:00:22 0:00:00

3 4 COLNAR Aljaž Slovenija Slovinsko 2:00:22 0:00:00

                    5. etapa / 5rd stage

Délka / Distance:  15,5 km prům.rychlost etapy :  45,32 km/hod

1 27 VACEK Mathias Team Giorgi A.S.D Italie 20:31.673 00:00.000

2 113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ MAPEI 20:50.731 00:19.058

3 9 KOK Mathias De Jonge Renner Holandsko 21:03.178 00:31.505

celkové  výsledky  - KADETI  
Délka /Distance  197,15 km prům.rychlost závodu :  39,12 km/hod

1 27 VACEK Mathias Team Giorgi A.S.D Italie 5:02:19 0:00:00

2 113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ MAPEI 5:02:42 0:00:33

3 23 COMETI Giorgio Team Giorgi A.S.D Italie 5:03:42 0:01:33

4 9 KOK Mathias De Jonge Renner Holandsko 5:04:24 0:02:15

5 4 COLNAR Aljaž Slovenija Slovinsko 5:04:27 0:03:18

  Nositelé trikotů
27 VACEK Mathias Team Giorgi A.S.D Czech Blades celkově žlutý

113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ BAXI bodovací zelený

31 MADSEN Rasmus Herning sklárny Morávia vrchař puntíkatý

71 SVRČEK Martin * Slovensko Techniserv IT rok nar. 2003 bílý

113 BITTNER Pavel MAPEI CYKLO KAŇKOVSKÝ IS Brno nejl. Čech modrý

23 COMETI Giorgio Team Giorgi A.S.D Rehau nejl. zahr. úč. růžový

soutěž družstev
1 Team Giorgi A.S.D Italie 15:11:53

Startovalo 128 kadetů z Dánska, Itálie, Holandska, Německa, Slovenska, Rakouska

Maďarska, Slovinska, Srbska, Chorvatska a České republiky  (dokončilo 124)

Zprávy z DM
Jarní dny na DM proběhly ve znamení úpravy okolí budovy. Ke Dni Země 
jsme zorganizovali tradiční brigádu, do které se zapojili všichni studenti. 
Na DM ale probíhaly i jiné aktivity - studenti navštěvovali posilovnu, 
sportovali na školním hřišti, mohli si zahrát vědomostní pexeso, Grabolo, 
zacvičit na míčích atd. Paní vychovatelka Blahová uskutečnila promítání 
dokumentu „Daleko za sluncem“, který se setkal s velkým ohlasem. Paní 
Vafková svolala domovní radu, na které mohli zástupci obou výchov-
ných skupin vyjádřit své připomínky, podněty a návrhy k problematice 
společného soužití na DM. �polečně jsme navštívili městskou věž pod 
vedením zkušeného průvodce Davida Plecha. �tudenti se dozvěděli 
mnoho zajímavých informací o historii této stavby i města Jevíčka. Na-

42. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu „Závod míru nejmladších 2018“

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

kilometrů, a tak jsme se večer zmohli pouze na pozorování bouřky, 
která pár z nás pořádně vyděsila.
Pátek proběhl podobně jako pondělí. Pár nepříliš náročných aktivit. Ti 
vytrvalejší z nás vyzkoušeli své schopnosti ještě na lezecké stěně. 

Při návratu domů na většinu osazenstva dolehla spokojená vyčerpanost 
a byli jsme rádi, že jsme jednou za čas vyměnili salám za dobrodružství, 
přestože klasický turisťák stále patří k výbavě na výlet. 

Kateřina Stündlová, 3.A

stějov. �vým dílem, údržbou silnic přispěly i �Ú� Moravská Třebová, 
Konice, Boskovice. I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Podě-
kování patří i dobrovolným pořadatelům z řad hasičů ze Šubířova, �kří-
pova, Úsobrna, Velkých Opatovic, kteří zajišťovali bezpečnost cyklistů  
a silničního provozu. Děkujeme i občanům obcí na trase etap závodu, že 
omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržovali, a tak i oni přispěli ke 
zdárnému průběhu závodu.
Příští, 43. ročník se uskuteční ve dnech 3. - 5. května 2019.

TJ Cykloklub Jevíčko    
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Přehled akcí Jevíčko ČERVEN 2018
01. 6.   Jevíčkovění, 31. 5. – 2. 6. 2018
02. 6.  15:00  Dětský den, Žlíbka
11. 6.  16:00 44. Zasedání Zastupitelstva,  
     aula gymnázia
12. 6.  16:00 Symbióza, závěrečné taneční  
     vystoupení ZUŠ Jevíčko, kino Astra
16. 6.   13:30 Gymfest, Gymnázium Jevíčko
16. 6.      14:00 Včelařský den, areál chovatelů
18. 6.   18:00 Vernisáž výstavy Barbaři v pohybu,    
     synagoga
18. 6. – 15. 7.  Barbaři v pohybu, výstava synagoga
23. 6.   15:00 XV. Festival mládežnických  
     dechových orchestrů, Panský dvůr
29. 6.  16:00 Noční pochod na Hušák
29. 6.  17:00 Mejdan na Zámečku, park u Zámečku

v zámeckém parku a stálém kině ve Velkých Opatovicích

v neděli
3.6.2018

od 14 - 18 hod.

Program:
- pohádka Povídání o pejskovi a kočičce
  Loutkářský soubor ŘÍŠE LOUTEK KROMĚŘÍŽ

- AQUAZORBING
- 3G TRENAŽÉR
- skákací boty
- skákací hrad a velká trampolína
- soutěže pro děti
- tvořivé dílničky
- malování na obličej, tetování a pramínkování vlasů
- ukázka hasičské techniky
... a další bohatý doprovodný program

Bohaté občerstvení zajištěno !

Tato akce je spolufinancována z dotací města Velké Opatovice.

VELKÉ OPATOVICE

Český svaz včelařů, z.s. Jevíčko 
Vás zve  

na 
 

 
 

KDY: 16. června 2018 od 14.00 HOD. 
KDE: AREÁL CHOVATELŮ NA BRNĚNSKÉ ULICI 

 

14.00 - 17.00 - program pro děti - malování na obličej, projížďka na koni, skákací hrad, 
ukázka živých včel, střelba ze vzduchovky, výtvarná dílna s Renatou Štindlovou, včela 
medonosná pod mikroskopem,  

 16.00 - 17.00 - ukázka výcviku policejních psů 
 17.00 - 17.30 - westernová show - ukázka práce s bičem a lasem 

K TANCI, POSLECHU A PŘÍJEMNÉMU POSEZENÍ HRAJE KAPELA KÁZEŇ 
  OBČERSTVENÍ: MAKRELY OD 11.30, SPECIALITY Z UDÍRNY, MEDOVÉ PIVO, MEDOVINA 

BOHATÁ TOMBOLA SE SPOUSTOU HODNOTNÝCH CEN 
Změna programu vyhrazena. Akce se koná za každého počasí. 

povýšení na město královské

Další doprovodné aktivity oslav 
města v roce 2018:

Osazení velkoformátové kamenné 
pamětní desky na fasádu Městského 
úřadu v Jevíčku k výročnímu roku 
2018 se slavnostním odhalením 
17.8.

Výtvarná a literární soutěž pro děti 
a mládež s názvem „Jevíčko - naše 
město od historie po současnost“, 
bude vyhlášena TIC Jevíčko

Vydání řady propagačních ma-
teriálů města v rámci výročního 
roku 2018: pohlednic, paspartované 
kopie listiny císaře a krále Karla IV., 
kterou potvrdil Jevíčku udělená 
královská práva Přemyslem Otakarem 
II. atd.

Zpřístupnění městské věže v období 
letních prázdnin 1. 7. - 31. 8. 2018 
Po: zavřeno, Út - Ne:  9 - 15 

Vážení občané,
těšíme se, že společně s námi oslavíte významný rok 2018 pro naše město Jevíčko 

a srdečně Vás zveme na akce, které se u příležitosti oslav 760 let povýšení Jevíčka na město královské uskuteční.
Srdečně zvou pořadatelé akcí v rámci výročí města a Městské muzeum Jevíčko.

V rámci oslav města a 100. výročí vzniku Československa
v roce 2018 připravujeme:

                   Výstava „Barbaři v pohybu“ zapůjčena Muzeem regionu  
Boskovicka prezentující archeologické nálezy z výzkumu doc. Droberja-
ra v Jevíčku, synagoga v Jevíčku

  Výstava NPÚ Pardubice „Architektura ve službách  1. republiky“ 
s odkazem na stavební projekty v Jevíčku té doby, synagoga v Jevíčku

   Křest nově vydané knihy PhDr. Oldřicha Koudelky o Jevíčku  
s koncertem houslového mistra Pavla Ereta, synagoga v Jevíčku

              Tradiční Jevíčská pouť    
    - hlavní akce oslav města 
bohatý kulturní program s koncertem Anety Langerové (18. 8.)  
Petra Spáleného a Milušky Voborníkové (19. 8.) a dalších  
umělců, slavnostní mše Svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie  
v Jevíčku…

  Výstava „Tvorba regionálních výtvarníků“ pořádaná v rámci 
Dnů Evropského dědictví, synagoga v Jevíčku

       Výstava „Dozvuky 1. světové války a vznik ČSR v Jevíčku“ 
s připomínkou návštěvy prezidenta Masaryka v Jevíčku v roce 1929, 
synagoga v Jevíčku
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na samostatných plakátech, webu města  
a v Turistickém informačním centru Města Jevíčka.
www.jevicko.cz
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 18. 6. - 15. 7.

1. 8. - 2. 9.

17. 8.

 18. - 19. 8.

7. - 16. 9.

10. 10. - 19.11.

&   Muzejní noc

14.00  Koncert ke Dni otců  
v kostele sv. Jiří (ZUŠ V.Opatovice)

14.00 - 18.00 Lesní pedagogika pro děti i dospělé 
se Zdenkem Toulem – u zámecké lípy

15.30 I. procházka parkem ve znamení 
„Velkoopatovické pohádky“  
(teaTrum), sraz na I. nádvoří před MěÚ.

17.00  KOUZLO INDIE - beseda s promítáním 
o životě v Indii s Marií Riou Rychlíkovou, 
průkopnicí ajurvédy v ČR (zámecký sál)

17.30 II. procházka parkem ve znamení 
„Velkoopatovické pohádky“  
(TeaTrum), sraz na I. nádvoří před MěÚ.

18.00  kino Planeta Česko
19.00  lidové písničky Malé Hané 

v podání souborů Cantilo a Fermáta  
(Mor. kartograf. centrum)

20.00  kino Planeta Česko

Tento projekt podpořil 
Jihomoravský kraj.

VELKÉ OPATOVICE

Kostel sv. Jiří, Moravské kartografické centrum, Památník města  
a výstava Spojeni Foglarem v předsálí kina otevřeny od 14.00 – 23.00 hod.

sobota 9. 6. 2018

Vstup na celou  

akci zdarma. 

Občerstvení zajištěno. 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI

2. 6. Dětský den

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

6. 6. Rozloučení, táborák

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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„NOČNÍ“  POCHOD NA HUŠÁK A K HOLUBÍ STUDÁNCE, 
MEMORIÁL MVDR. JINDŘICHA KLEIBLA 

Pořadatel:             Tělocvičná jednota Sokol Jevíčko a  Skautské oddíly Jevíčko 

Program:   15,00-16,00  Jevíčská věž - prohlídka 

15,45-16,15 Prezence a předání mapek pochodu u 
sportovní haly na Žlíbkách 

   16,15   Start pochodu 

Zastávky:  Hostinec Víska - Na Zátiší, Pomník sovětským  zajatcům  (1. kontrola),  
vrchol  Hušáku  (626 m. n. m), ERGO chata (dříve Stoupalova), Holubí 
studánka  (2. kontrola).                                         Kontroly:  17,00 – 20,00 

20,00-24,00 Posezení v areálu  Žlíbka, opékání klobás 
k poslechu a tanci  hraje kapela                                        

KÁZEŇ  
Vezměte: Dobré obutí a oblečení (pláštěnka, deštník), vhodné i pro cyklisty.  Děti 
pouze v doprovodu dospělé osoby.  

Délka trasy cca 15 km. Pochod se jde na vlastní nebezpečí !   

Startovné dospělí: 20,-Kč (bude použito k podpoře XVI. Všesokolského sletu 2018) 

ZDRÁVI DOŠLI !!!    SRDEČNĚ ZVOU 

POŘADATELÉ 
 

29.6.2018
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Pouť jevíčských skautů k Ivančeně ve dnech 
20. až 22. 4. 2018

Každým rokem se stovky skautů z celé České republiky scházejí u ka-
menné mohyly nedaleko Lysé hory v Beskydech. Ivančena byla po dlou-
há desetiletí symbolem odporu k totalitnímu fašistickému a komunistic-
kému zřízení. Dnes je odkazem minulosti, který je nutné připomínat, aby 
prodělaná příkoří nebyla zapomenuta.
I v tomto roce se skautky a skauti z Jevíčka vydali na pouť k Ivančeně, 
tentokrát v počtu 16 účastníků.
Vše vypuklo v pátek 20. dubna, kdy jsme se z Jevíčka rozjeli ve dvou 
vozech směrem na východ. Po dvouhodinové cestě všichni šťastně do-
jeli do Frýdlantu nad Ostravicí, v jehož sokolovně nalezli přístřeší. Večer 
ještě postupně přijeli sestry a bratři z Mohelnice, Fryštáku, Lukova, Brna, 
Šlapanic, Neslovic, Leštiny, Jindřichova Hradce a předaleké Nové Role, 

čímž se počet nocležníků 
zvedl na úctyhodných 146.
Po budíčku v sedm hodin, 
který byl pro některé velmi 
obtížný, následovala sní-
daně a poté horečná pří-
prava na výšlap. �lavnostní 
nástup v devět hodin vše 
odstartoval a masa lidí se 
vydala směrem k Lysé hoře. 
Po cestě proběhlo několik 

zastavení, při nichž se skauti zamýšleli, jak může skautská výchova po-
moci v boji o holý život, který musí svádět skauti ve válečných konflik-
tech.
K mohyle všichni došli kolem jedné hodiny. �polečně se vzpomínalo na 
padlé skauty a následně skauti položili své kameny nesené z domova. 
Větší část poutníků se pak odebrala na zpáteční cestu. Našlo se ale pár 
vytrvalců, kteří pokračovali dál a po čase stanuli na vrcholku Lysé hory, 
čímž svou pouť protáhli na 27 km. Celkově se výstup podařil a vše do-
padlo skvěle.
Zpáteční cesta už byla bez větších komplikací. Jen jarní sluníčko na-
tropilo trochu škody na neochráněné kůži. Po vydatné večeři dopřáli 
dospělí odpočinku bolavým nohám a mladší a nezničitelní skauti hráli 
velmi oblíbené hry Na slepé rytíře a Deset sekund. �pacáky přišly ke 
slovu poměrně brzy, neboť únava se již začínala hlásit.
Nedělní dopoledne pak bylo ve znamení úklidu sokolovny. Zájemci 
mohli ještě navštívit mši a po ní se všichni účastníci rozjeli do svých 
domovů.

Mgr. Petr Votroubek

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

  V neděli 15. 4. 2018 se v Praze na Malé �traně v soko-
lovně Tyršova domu pořádal oblastní přebor západ ČO� (české obce 
sokolské) ve FLORBALU všestrannosti. Na tento turnaj se nominovala 

družstva, které vyhrála župní nebo 
regionální přebor. Za naši Výcho-
dočeskou-Pippichovu župu v ka-
tegorii Ib. (mladší žáci) postoupil  
z prvního místa tým sokola Jevíčko.  
V Praze naši borci změřili síly se so-
kolskými družstvy z Třebíče, Příbra-
mi, Jínců, Švihova, �obotky, Dobříše 
a Valeče. Náš tým postoupil ze sku-
piny, ale pak už nezvládl čtvrtfiná-
lový zápas se Švihovem (viz foto). 
V sobotu po příjezdu nechyběla 
prohlídka památek našeho hlavního 
města s výstupem na Petřín, pózo-
váním před Pražským hradem (viz 
foto), chrámem sv. Víta a na Karlově 
mostě. Klukům se ale asi nejvíc líbila 
zastávka ve fan zóně známého čes-
kého „youtubera“. Návštěva Prahy 
byla pro nás vyvrcholením letošní 
sezóny, tímto bych chtěl poděkovat 
všem zúčastněným hráčům a jejich 
trenérovi Láďovi Vaškovi. A snad  
v příštím školním roce bude flor-
balové nadšení o trochu blíže zlaté 
medaili.

Se sokolským „NAZDAR“  
náčelník TJ Sokola Jevíčko Vít Musil

 T.J. SOKOL JEVÍČKO, ODDÍL FLORBAL

BASKET KLUB JEVÍČKO

Turnaj Borotín u Tábora 
O víkendu 11. – 13. 5. 2018 jsme se zúčastnili nadregionálního turnaje 
kategorie U 16 děvčat v Borotíně u Tábora. Do Jevíčka jsme dovezli 
krásné čtvrté místo, čímž jsme obhájili výsledek z loňského roku. Po 
počáteční prohře s Borotínem jsme porazili Kobylí a Brno a násled-
ně v boji o třetí místo jsme podlehli holkám ze Znojma. Chtěl bych 
poděkovat všem našim reprezentantkám a trenérům. Zvláštní podě-
kování patří holkám z mladší skupiny – i když si moc nezahrály, bez 
nich bychom do Borotína vůbec neodjeli! Natálie Finsterlová byla vy-
hlášena jako nejlepší střelkyně turnaje a Veronika Hrubá vyhrála troj-
ky v dovednostních disciplínách. Bomba. Užili jsme si i pouťové atrak-
ce a po dlouhé cestě se v pořádku vrátili zpět do našeho kálovské-
ho města. V květnu nás ještě čeká turnaj děvčat v Mohelnici a sezo-
nu zakončíme nocí s basketbalem – 12hodinovým nočním turnajem, 
kde budeme hrát NON �TOP od 19.00 – 07.00 h (pátek večer start  

a v sobotu ráno 
konec). Přes let-
ní tréninkovou 
pauzu dokon-
číme úpravy  
v hale TJ na 
Žlibkách a od 
září se už bu-
dou naši starší 
kluci chystat na 
začátek první 
soutěžní sezony 
v kategorii U 19.
Tyto informace 

naleznete i na webových stránkách www.basketjevicko.cz
Přijďte mezi nás  Kontakt: vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938
Za Basketbalový klub Jevíčko 

Radek Vymětal
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SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO
Jaký je nejvhodnější způsob úhrady  

pečovatelské služby?
Množí se dotazy, jakým způsobem a jak často  hradit poskytované soci-
ální služby, které jsou v náplni práce pečovatelek našeho města. �ystém 
může vypadat jednoduše, ale není to tak. Naším prostřednictvím jsou 
hrazeny obědy pro Bufet, školu, Odborný léčebný ústav (�anatorka), 
současně také pečovatelky vybírají úhrady podle zveřejněného ceníku 
za poskytnuté služby (úklidy, dovozy, osobní hygiena atd.). Probíhají 
zpravidla ke konci kalendářního měsíce, u obědů jsou platby vybírány 
s předstihem na následující měsíc (např. v dubnu na květen, v květ-
nu na červen). U provedených služeb je situace trochu jiná – platí se  
v daném měsíci realizované úkony, tedy na konci dubna služby odebrané  
v dubnu. Platby jsou vybírány buď přímo v domácnostech uživatelů, či 
je mohou přijít uhradit do �třediska P� Jevíčko. Vždy je však uživatel 
upozorněn předem, že se blíží termín úhrady. Pokud však není reali-
zována, může se objevit písemné připomenutí tohoto faktu v poštov-
ní schránce. Pokud budete tedy upozorněni na zpoždění v platbách, 
neděste se. Je to zejména informativní údaj pro vás. Platby v prodlení 
totiž dělají potíže při závěrečném vyúčtování jednotlivých měsíců po-
skytnuté péče. Pečovatelská služba jako taková je organizační složkou 
města, tomu je povinována a také odevzdává veškeré své příjmy. Ty tu-
díž projdou několikerou kontrolou.  I přesto však může dojít k chybám 
( jsme jenom lidé), které se vždy snažíme vyřešit po vzájemné dohodě 
s uživateli. Buďme k sobě tedy nejen slušní a vstřícní, ale plňme si i své 
povinnosti, které z naší vzájemné spolupráce vyplývají. Výsledkem bude 
pak bezproblémová a spokojená spolupráce obou stran.

�oučasně bychom rádi informovali také o změně telefonních čísel. Pů-
vodní mobilní telefonní kontakt (734 536 223) bude vyřazen z provozu 
na konci měsíce červena 2018. Bude plně nahrazen telefonními čísly 
jednotlivých pracovnic pečovatelské služby.

Pevná linka P�: 461 326 518
Vedoucí P� Mgr. Miroslava Čepová: 703 145 731
Alena Širůčková (zástupce vedoucí v době její nepřítomnosti): 703 145 732
Marcela Pařilová: 703 145 733
 

Za Středisko pečovatelské služby Mgr. Miroslava Čepová

Jevíčko, město – O počasí v dubnu a celoroční údaje
V poslední době slýcháme v rozhlase i televizi, jak některé kraje postihuje sucho, že ani dubnové srážky situaci nezlepšily.
Jevíčko má své „normály“ průměrných měsíčních teplot a úhrnů srážek, jak informuje tabulka.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Rok

prům. t °C -3,5 -2,2 2,2 7,5 12,8 16,0 17,8 17,1 13,4 7,9 2,9 -1,1 7,6

úhrny srov. mm 37 32 34 44 64 71 88 78 52 50 42 37 629

V druhé tabulce je šest sledovaných meteorologických prvků v dubnu a tři poslední sloupce seznamují s celoročními průměrnými teplotami a úhrny 
srážek.

A = průměrná měsíční teplota °C, B = minimální přízemní teplota, C = maximální denní teplota, D = počet dnů s teplotou 10 °C a vyšší, E = měsíční 
úhrn srážek v mm, F = % srážek z „normálu“, G = průměrná roční teplota, H = roční úhrn srážek v mm, CH = % úhrnu srážek z „normálu“.

DUBEN: ROK:

Rok A B C D E F G H CH

2009 13,1 -1,0 23,0 27 15,0 34,1 9,2 684,2 108,8

2010 7,7 -3,5 24,0 6 54,0 122,7 7,5 850,9 135,3

2011 9,8 -1,5 24,0 10 31,5 71,6 8,3 506,6 80,5

2012 8,6 -6,3 28,6 7 22,6 51,4 8,5 571,1 90,8

2013 8,5 -9,5 26,0 14 23,2 52,7 8,3 583,1 92,7

2014 10,1 -3,0 21,2 12 27,8 63,2 9,6 570,8 90,7

2015 8,0 -5,0 21,2 6 17,5 39,7 9,5 478,6 76,0

2016 7,8 -4,0 23,2 4 56,1 127,5 8,9 546,6 86,8

2017 7,3 -4,6 22,0 7 50,4 114,5 8,7 605,5 96,2

2018 13,1 -3,0 27,0 23 18,8 42,7

Z tabulky vidíme, že v posledních letech byly dubnové průměrné 
teploty v 9 případech vyšší „normálu“ a v úhrnech srážek 7x nižší 
„normálu“. Celoroční srážkové úhrny byly 7 roků podnormální, 
což může mít vliv na nedostatek vody. Také 8 roků bylo tepleji 
„normálu“.

            František Plech

Mistrovství světa v twirlingu
Jak bylo zmíněno v březnovém čísle jevíčského zpravodaje ve dnech 
28. 3. –  1. 4. 2018 jsem se poprvé zúčastnila mistrovství světa v twi-
rlingu v norském Lillehameru. Mistrovství se zúčasnili atleti z 18 států 
světa. Nejpočetnější skupinou závodníků byli twirleři z U�A. Naše vý-
prava byla třetí nejpočetnější skupinou v počtu 77 twirlerů. �outěžit  
v tak obrovské olympijské hale „Hakons Hall“ byla pro mě obrovská zku-

šenost a zážitek. Moje umístění 
na mistrovství pro mě dopadlo 
dobře. Mým snem a cílem bylo, 
umístit se do první poloviny 
soutěžících ve skupině, což se 
mi podařilo. V rytmickém ta-
nečním sólu jsem se umístila na 
16. místě a v disciplině X – strut 
na 20. místě. Nejlépe se umís-
tili atleti z U�A, naše výprava si 
přivezla jednu medaili, kterou 
získala juniorka mladší. Získala 
jsem opět obrovské zkušenosti  
a mám z cesty spoustu zážit-
ků. I když jsme většinu času 
trávili v hale, měla jsem mož-
nost během krátkého pobytu 
vidět krásnou zimní přírodu 
Norska a navázala jsem spous-
tu přátelství mezi soutěžící-
mi. Twirling je můj život a chci  
v tomto sportu pokračovat  

a dosahovat dobrých výsledků, jak si přeje každý sportovec. Od léta se 
začnu připravovat na další mistrovství ČR, které se bude konat v lednu 
r. 2019 tentokrát v Nymburku. Letošní rok byl pro mě v tomto sportu 
obzvlášť úspěšný. Za to, že se mi tak dařilo, vděčím moji trenérce Kačce 
Felnerové a autorce choreografie rytmického tanečního sóla, za které 
jsem byla také oceněna, Italce Ilarii Interligi, kterou osobně v létě na-
vštívím v italském Miláně, aby mi poskládala novou choreografii na další 
mistrovství ČR. Chtěla bych také poděkovat Městu Jevíčku za finanční 
podporu, které si nesmírně vážím. 
 Natálie Zikmundová
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13. slet čarodějů a čarodějnic - ohlédnutí
V pondělí 30. 4. 2018 v podvečer se nad Biskupicemi náhle setmělo. Obyvatelé se domnívali, 
že se stahují mračna a přijde silná bouřka s deštěm. Ale co to? Žádná mračna se nestahovala, 
to se jen ve vzduchu začali slétat čarodějky a čarodějové z blízkého i širokého okolí, přilétli 
totiž na velký slet čarodějů a čarodějnic, letos již třináctý. Všichni se sešli ve výborné náladě, 
zkušení mágové i začínající čarodějničtí žáčci. Po veselém přivítání jsme se pustili do malé 
rozcvičky, i kouzelníci musejí mít zdravá a hbitá těla. Následovala zkouška dovedností, během 

níž všichni prokázali nejen odvahu 
a zdatnost, ale i to, že umí mistrně 
ovládat svá kouzelná košťata a ne-
dělají tak ostudu svému řemeslu. 
Na programu toho bylo oprav-
du hodně, jedlo se, pilo se, byl to 
zkrátka slet, jak se patří. Každý ča-
roděj také znovu „svou krví“ stvr-
dil svůj slib v tajné listině, za což 
obdržel zázračný svítící náramek.
Jakmile se slunce na horizontu 
dalo na ústup, vydali se naši čaro-
dějové na košťatech na noční let 

Biskupicemi, jen svě-
týlka lampionů jim 
svítila na cestu. �let 
vyvrcholil zapálením 
vatry se starou ča-
rodějnicí, nemusíme 
se tedy zlých sil bát 
ani tento rok. Kolem 
ohně se kouzlilo a ča-
rovalo, jedlo a pilo, na 
bujaré veselí z oblohy 
shlížel Měsíc v úplň-
ku. Únavou zmožení 
čarodějové se teprve 
pozdě v noci rozlét-
li do svých domovů  
a už se jistě těší na 
příští slet.   

                                                                       Helena Neuerová, 
ČČK

Společenská rubrika
květen 2018

Naši jubilanti:

Berková Žofie
Pokorná Jindřiška
Somolová Marie
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Narození občánci

Jakub Přichystal 
Rozárka Havlová 

Obec Biskupice

Posezení s důchodci - 2018
V neděli 6. května 2018 uspořádaly členky ČČK za finanč-
ního přispění OÚ Biskupice posezení pro naše důchodce. 
Návštěvníky jsme přivítali ve vyzdobené, vytopené kul-
turní místnosti. 
Poté nám předvedly pásmo básniček, písniček a tanečků 
děti z místní mateřské školky pod vedením paní učitelek 
Alenky a Petry. I když trošku zazlobila technika, tak děti 
se nenechaly „rozhodit“ a vystoupení dokončily i bez 
hudby. Poté obdarovaly všechny hosty vlastoručně vy-
robenými veselými sluníčky.
Pozvání letos přijala paní Liduška �lavíčková z Kladek, která pracuje jako RHB pracovnice  
a názorně nám předvedla, jak správně sedět na židli, stát a jiné „vychytávky“. Ukázala nám, jak 
se dá cvičit pomocí �M-systému lano (guma smíšek) a předvedla chůzi s nordickými holemi. 
Všem se ukázky cvičení moc líbili a slibovali jsme si, že bychom měli „něco pro svá těla udělat“.
Místostarosta obce, pan Filip Procházka, přítomné seznámil s tím, co se povedlo vytvořit  
v obci v r. 2017 a se zajímavými budovatelskými plány naší vesnice pro rok 2018.
Ženy obdržely dáreček k „�vátku matek“.

Věříme, že se našim 
spoluobčanům tak-
to prožité nedělní 
májové odpoledne 
líbilo. 
      

Helena Neuerová, 
ČČK

Poděkování
Zachránila mnoho životů, a přesto zů-
stává skromná. Rád bych poděkoval naší 
občance paní Janě Frumoltové za nepo-
stradatelnou pomoc o bližního svého. 
Dne 4. května absolvovala již 300. odběr 
krve! Děkujeme.

Filip Procházka, místostarosta obce

Pozvánka  
na Biskupickou pouť

AVZO Biskupice zve všechny 
příznivce fotbalu a dobrého jídla 

30. června 2018 
od 12.30 hodin 

do areálu na střelnici na tradiční 
Biskupickou pouť a tradiční klání 

borců v malé kopané. 
Bohaté občerstvení - makrely, 

steaky a další dobroty z udírny....
a také pivečko REBEL.

Fotbalové týmy se mohou hlásit 
do pátku 29. června 
na tel. 775381250. 
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Závod branné zdatnosti – Memoriál  
J. Sedlatého st.

V sobotu 5. května se u nás v Biskupicích v prostorách areálu �třelnice 
uskutečnil již X. ročník závodu branné zdatnosti – Memoriálu J. �edla-
tého st. Počasí nám letos opět vyšlo parádně, ani zima, ani horko, pro-
stě akorát závodně, trať vzorně připravena, tak proč ji neproběhnout 
rovnou do cíle?
Závodilo se v sedmi věkových kategoriích, muži a ženy. Na trati dlouhé 
cca 2 km střední obtížnosti na závodníky čekal terénní běh, vědomost-
ní otázky, hod granátem na cíl, 2x lanový most, hod tenisákem na cíl, 
střelba ze vzduchové pistole a skok v pytli. Děti do 11 let měly trať 
mírně zkrácenou, ale se všemi disciplínami na trati. Závodit přišlo na 
pět desítek závodníků, což je krásné číslo. Každý po dokončení závodu 
obdržel občerstvení a něco na zub, poté si mohli prohlédnout výba-
vu členů airsoftového klubu Jevíčko s možností střelby z airsoftových 
zbraní.
Mezitím jsme sečetli dosažené body závodníků, abychom mohli při-
stoupit k vyhlášení výsledků závodu. Na památku dostal každý diplom 
a medaili za účast a ti nejlepší byli dekorováni zlatou, stříbrnou nebo 
bronzovou medailí. Nechyběly věcné ceny a pro vítěze šampaňské na 
oslavu. A kdo mohl, slavil déle, pokud ho nohy ještě nesly. 
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům memoriálu – obci Bis-

kupice, L. �ekaninovi �-Cart 
Jevíčko, Ergu Chornice, firmě 
Granit-parts, zaměstnancům 
prodejny COOP Biskupice, 
firmě Rabbit Trhový Štěpá-
nov a také děkujeme rodině 
J. �edlatého st.
Akci organizátorsky zajiš-
ťovala obec Biskupice, ČČK 
Biskupice a AVZO Biskupice, 
proto bych chtěl všem je-
jím zástupcům poděkovat  
a všem dalším organizáto-
rům, pomocníkům a všem 
nadšencům a závodníkům 
také. A jak je u nás zvykem 
zahajovat i ukončovat spor-
tovní klání, i mně dovolte po-
přát vám �portu zdar.

Filip Procházka, místostarosta 
obce
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červnu: 

 Miloslava Eliášová
 Lubomír Kubín
 Petr Lexmaul
 Josef Zezula
 Pavlína Fiebichová

Gratulujeme a přejeme 
spokojenost a pevné zdraví 
v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Beata Weissová

Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

KANALIZACE INFORMACE č. II.
V minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o připravované stavbě dokončení splaškové 
kanalizace. V souvislosti s tím začaly po obci kolovat “zaručené” informace o tom, kde všude se 
bude kopat již za měsíc. Pravda je však taková, že zahájení stavebních prací nezačne dříve jak 
po prázdninách, spíš malinko později. �tavba samotná má být ukončena nejpozději do konce 
příštího roku. Teprve po její kolaudaci bude možno začít s připojováním jednotlivých domác-
ností což znamená, že to nebude dříve jak v roce 2020. Než zahájíme stavební práce, obešleme 
všechny dotčené domácnosti přípojkovým listem, do kterého po řádném uvážení zakreslíte mís-
to pro umístění připojovací kanalizační šachty. Na stránkách obce www.obecchornice.cz najdete  
v okénku aktuality jednotlivé situační výkresy se zákresem, kudy bude nová kanalizace vedena.  
V případě jakýchkoliv nejasností se na mě můžete obrátit osobně, rád odpovím na všechno, 
budu-li vědět.

  Jiří Smékal, starosta obce

Návštěva sídla českých králů
V pátek 11. května se žáci 5. a 6. třídy vypravili na exkurzi do hlavního města Prahy. Ke stému 
výročí vzniku samostatného československého státu byly pro žáky a studenty otevřeny jinak ne-
přístupné reprezentační prostory Pražského hradu.
Využili jsme možnosti vidět sály, salonky a ostatní místnosti, ve kterých se odehrává politické dění 
a píší se dějiny státu. Prošli jsme místy, kde prezident republiky vykonává své ústavní pravomoci, 
jako jsou například jmenování vlády nebo audience velvyslanců a hlav států.
Z honosných sálů Hradu jsme nejprve zamířili za tajemnou atmosférou do Zlaté uličky, dále po 
�tarých zámeckých schodech do městské části Malá �trana a odtud na romantickou procházku 
po Petříně.  Nevynechali jsme ani impozantní Karlův mosta �taroměstské či Václavské náměstí.
Z Prahy jsme odjížděli plni nových poznatků, vzrušujících zážitků a příjemně strávených chvil.

 PaedDr. Zdenka Vašíčková

NÁVŠTĚVA SENÁTU
V pátek 4. 5. 2018 vyjelo 42 chorničáků na 
návštěvu �enátu PČR. Zájezd byl uskutečněn 
na základě pozvání, kterého se nám dostalo 
od senátora p. Mgr. Radko Martínka, který 
se skvěle zhostil jak role hostitele, tak i role 
průvodce. Po prohlídce historických prostor 
Valdštejnského paláce, doplněné o zasvěcený 
výklad hostitele a následném pohoštění, jsme 
se přesunuli do pražské botanické zahrady. 
Počasí přálo, takže se i tato část zájezdu vyda-
řila. Závěrem patří poděkování našemu hosti-
teli R. Martínkovi a panu řidiči M. Bomberovi 
za profesionální výkon. Uznání zaslouží i naše 
seniorky, kdy i ty nejstarší zvládly zájezd na 
výbornou.
                                Jiří Smékal, starosta obce.

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků ve �vitavách se letos konalo 10. května. Protože krou-
žek navštěvovalo 11 mladších a 11 starších dětí, umožnili nám pořadatelé soutěže sestavit celkem 
čtyři pětičlenná družstva. �outěžilo se jako každoročně ve třech disciplínách: praktické provedení 
první pomoci, doprava postižených a obvazová technika. I když někteří malí zdravotníci byli na 
soutěži poprvé a namaskovaná zranění vypadala jako skutečná, děti dokázaly bez větších zavá-
hání ošetřit veškerá poranění. Mladí zdravotníci I. stupně se umístili na druhém a čtvrtém místě 
a zdravotníci II. stupně na třetím a pátém místě. Těší mě, že děti dokázaly výborně použít získané 
dovednosti a věřím, že by si poradily při poskytnutí první pomoci i v běžném životě. � nejstaršími 
zdravotnicemi se musím bohužel rozloučit, protože odcházejí na střední školy a na ostatní se 
budu těšit zase příští školní rok. 
  Za kroužek mladých zdravotníků Jana Vyroubalová
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První  závody a první úspěchy mužů  
a žen SDH Chornice

V sobotu 21. 4. jsme sezúčastnili 
závodů v obci Kozlany u Vyškova 
(80 km).
Chtěli jsme vyzkoušet soutěž s ps-8 
v jiné lokalitě. �outěže se zúčastni-
li jak muži, tak ženy našeho sboru. 
V této soutěži se nám vedlo na-
prosto bravurně, muži obsadili 
hned na počátku příčku nejvyšší  
a tu si udrželi. Ale ani ženy neza-
hálely a dokázaly v silné konkurenci 
obsadit 2. místo a to si udržet i po 
celou dobu soutěže.

Za SDH Chornice 
Andrea Pohanková

Z mateřské školy
Den plný kouzel si užily děti v chornické školce. Nejprve si všich-
ni společně zasoutěžili v několika disciplinách určených pro pravé 
čarodějnice a čaroděje, poté se s vlastnoručně vyrobenou babou 
za doprovodu říkadla rozloučili a spálili ji na ohýnku. 

Den Země

Den Země slaví 22. dubna více než mili-
arda lidí ve 193 státech světa bez ohle-
du na víru či národnost. Pro všechny je 
totiž Země živitelkou, o kterou bychom 
měli pečovat jako o to nejcennější.  
A tak není od věci si to připomínat. 
Na naší škole jsme letos tento svátek pojali jako celoškolní akci, při které 
učitelévytvořili pro žáky rozmanité úkoly, které jsme se společně vyda-
li plnit pod kopec Hušák. V různorodých skupinkách tak žáci určova-
li například stopy zvířat, poznávali zástupce české fauny a flóry, třídili 
věci do správných kontejnerů či určovali rychlosti zvířat. Nechyběly však  
i praktické úkoly jako určování azimutu či chytání rybek na udici.
Akce se zdárně povedla i díky krásnému slunnému počasí, žáci strávili 
příjemné chvíle v přírodě a s přírodou.

Mgr. Alena Továrková

Pálení čarodějnic  s hasiči
V pondělí 30. dubna jsme uspořádali tradiční Pálení čarodějnic. V letoš-
ním roce jsme si pro děti připravili poněkud jiný program - PEPEHO BA-
LONKY.
Pepe předvedl krátkou show s balonky,kterými při svém vystoupení děti 
obdaroval. Po představení děti dostaly kouzelné kartičky, které si u Pe-
peho proměnily za různá zvířátka, květinky, meč……Tyto balonky dostaly 
děti díky sponzorům zdarma. Poté bylo vyhlášení masek, kde odborná 
porota složená z dětí udělila ceny pro masky. Poté jsme zapálili čaroděj-
nici, abychom vše zlé zahnali a aby vše mohlo začít čisté, neposkvrněné, 
nanovo. Během celého odpoledne bylo připraveno bohaté občerstvení  
a hudební doprovod.             Za SDH Chornice Pohanková Andrea        Více fotografii https://sdhchornice.rajce.cz

CHORNICKÝ VANDR 2018
Osmý květen 2018 byl v naší obci již pošesté spojen s turistickým a cyk-
listickým pochodem Chornický vandr. Velmi nás těší, že se tato akce pro 
některé stala tradičním trávením druhého květnového svátku.  
Účastníci měli na výběr z pěti tras (Mrně - 7 km, Dětská trasa - 11 km, 18 
km, 25 km a 46 km). Na trase Mrně mohli turisté luštit křížovku, Dětská 
trasa vedla po GP� souřadnicích až k pokladu.
Letos bylo dostatek guláše i piva, a tak se navrátilci mohli občerstvit  
a doplnit spálené kalorie. Zdrávi došli všichni, a tak nezbývá než říct:  
Za rok nashledanou.
Fotografie si můžete prohlédnout na www.tjsokolchornice.cz.  
 
Chornický vandr 2018 v číslech:
celkem účastníků: 202 (73 žen, 61 mužů, 68 dětí)
nejstarší účastnice: 76 let    nejstarší účastník: 77 let    nejmladší účastník: 
6 měsíců
počet psů: 7    počet kočárků: 2
výběr tras:
Trasa Mrně 7 km - 67 účastníků            Dětská trasa 11 km - 75 účastník
�třední trasa 18 km - 38 účastníků        Cyklotrasa 46 km - 7 účastníků
Pěší a cyklotrasa 25 km - 15 účastníků, z toho 12 cyklistů a 3 pěší
účastníci z Chornic: 97
účastníci přespolní: 105 (Jevíčko 31, Velké Opatovice 17, Biskupice 12, 
Městečko Trnávka 11, Pavlov 4, Chrlice 4, Olomouc 4, Jaroměřice 3, 
Ospělov 3, Vranová Lhota 3, Nové Město nad Metují 2, Brno 2, Chru-
dichromy 2, Moravská Třebová 2, Konice 1, Nemilany 1, �tará Roveň 1, 
Úsobrno 1, Bělá u Jevíčka 1

          Za TJ Sokol Chornice, z. s. Mgr. Blanka Mauerová
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Obecní knihovna Jaroměřice uspořádala 1. května autobusový zájezd 
zcela netypicky do blízkého okolí. Téměř zaplněný autobus s účastníky 
v čele s průvodcem historikem Michalem �chusterem se vydal do malé 
vsi Velká Roudka. Lázeňský areál tam již na počátku 19. století založil 
majitel borotínského panství rytíř z Haydenburku. Zpočátku malé láz-
ně s vanovými koupelemi byly postupně dostavovány a rozšiřovány, až 
získaly široký věhlas a oblibu nejen v rámci Moravy. Během sezóny je 
pravidelně navštěvovaly stovky hostů až z Vídně, zvláště poté, co cestu 
usnadnila nově vybudovaná železniční trať ze �kalice nad �vitavou. 
O další pozvednutí lázní se zasloužila podnikatelská rodina Müllerů  
z Oslavan, po jejíž členech získaly jména oba lázeňské prameny – Fran-
tiškův a Antonínův. Posledními majiteli a provozovateli byli Fišnarovi 
z Brna, kterým stát lázně po roce 
1948 znárodnil. Poté sloužily jako 
rekreační středisko brněnského 
podniku Zetor. Postupné chát-
rání pokračovalo po roce 1989, 
kdy byl areál vrácen v restituci.  
V současné době tam plánují noví 
majitelé obnovu lázeňského pro-
vozu. Z V. Roudky se zájezd pře-
sunul do sousedního Borotína, 
který bývá odedávna označován 

Výukový PROJEKT – JARNÍ ČAROVÁNÍ
Dne 26. a 27. 4. 2018 proběhlo na naší škole projektové vyučování  
v „čarodějnickém  duchu“. Inspirací k vytvoření projektu JARNÍ ČARO-
VÁNÍ byla Filipojakubská noc a dosud živé zvyky spojené s pálením ča-
rodějnic. Do projektu se zapojily  1., 2. a 4. třída. Paní učitelky Marcela 
Pudíková, Katka Továrková a Dáša Valentová připravily dětem bohatý 
program s přespáním ve škole.
�raz všech dětí byl ve čtvrtek 26. 4. v 17 hodin ve škole. Děti se ubyto-
valy a společně s pedagogickým dozorem vyrazily v maskách na průvod 
směrem k místnímu hřišti. Tam všechny čekalo opékání buřtíků a skota-
čení na košťatech. Po návratu do školy se malé čarodějnice a čarodějové 
dozvěděli něco o historii PÁLENÍ ČARODĚJNIC. V pozdních večerních 
hodinách se všichni účastníci podepsali ,,čarodějnickou“ krví na zvláštní 
opálený pergamen. Následoval večerní program každé třídy a vytou-
žený spánek. 
Druhý den po snídani zahájily děti program vařením kouzelného lek-
tvaru. Následně každý žák uplatnil svou zručnost a fantazii při přípravě 
kouzelného lektvaru  ,,RYCHLO-UČO-FUČO“. Moc si na něm všichni po-
chutnali. Následovaly další činnosti, při kterých se děti bavily. Projektové vyučování děti zakon-
čily ve školním atriu, kde od pana ředitele obdržely zaslouženou medaili. Paní učitelky rozdaly 
dětem osvědčení o absolvování kouzelnické školy a také dostaly ,,čarodějnický řidičský průkaz“. 
Moc všem děkujeme za účast a těšíme se u dalšího projektového vyučování.

Mgr. Kateřina Továrková

Předškoláček
Ve středu 25. 4. proběhl již pátý Předškoláček v pořa-
dí. Celkem těchto setkání máme připraveno šest. Ten-
to PŘEDŠKOLÁČEK byl tedy poslední s dětmi. Příští 
setkání čeká jen na rodiče těchto dětí.
Děti si opět přišly do školy vyzkoušet různé doved-
nosti. Celý hodinový program probíhal zábavnou for-
mou, při kterém se děti aktivně zapojovaly do činnos-
tí. Děti pojmenovávaly geometrické tvary, poznávaly 
barvy, určovaly vlevo a vpravo, nahoře a dole, počíta-

ly do pěti. � radostí vyplňovaly pracovní listy, které měla paní učitelka připravené. Vyzkoušely 
se hlásit, když něco věděly. Chodily k tabuli plnit různé úkoly. �nažily se pracovat na činnostech, 
které rozvíjí jejich schopnosti rozumové, tělesné, sluchové i zrakové. Rodiče měli možnost při 
všech těchto aktivitách sledovat své dítě, přesvědčit se, jak jejich ratolest pracuje, jak je dítě 
aktivní, pozorné, jaké má schopnosti či v čem má drobné nedostatky. Cílem celého projektu 
je, aby se děti pomalu seznamovaly s průběhem vyučovací hodiny. � různými aktivitami, které 
s tím souvisí. Pomalu se seznamují se školou, s paní učitelkou, se spolužáky. �ladkou tečkou 
celého programu bylo milé pohoštění.
Tímto se těším na poslední setkání s rodiči 6. 6. 2018!
Foto: Mgr. Kateřina Továrková             Mgr. Kateřina Továrková 

Vz pomínka
Dne 21. června 2018 
uplyne již deset let, kdy 
navždy odešla k věčnému 
odpočinku 

paní Lidvina KYSELÁKOVÁ 
z Nového Dvora. 
Křestní jméno Lidvina dostala podle 
návrhu skřípovského faráře P. Josefa 
Kadlíčka.

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Rubrika �boru pro občanské záležitosti 
pro měsíc červen 2018

V měsíci červnu své významné 
narozeniny oslaví:

HAVLÍČKOVÁ ZDEŇKA
HRUDOVÁ MARIE
KRCHŇÁKOVÁ ELIŠKA
LACHMAN FRANTIŠEK
LANGEROVÁ ANNA
RÉDA JAROSLAV
Všem jmenovaným jubilantům přejeme 
hodně zdraví a spokojenosti.

V posledních dnech opustila řadu 
jaroměřických občanů paní

LEONTINA PŘIDALOVÁ
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Blahopřejeme Doubravce LEXMANOVÉ za 1. mís-
to a reprezentaci v celostátním kole soutěže – hře na zobcovou 
flétnu. 
Velké uznání a poděkování paní ředitelce ZUŠ Velké Opatovice  
a její učitelce Mercele LADECKÉ, současně  i korepetitorce paní 
Barboře DOBEŠOVÉ, Di� a rodičům Lexmanovým.

SPOZ Jaroměřice

 Prvomájový zájezd do velkoroudských lázní a do ovocné zahrady Malé Hané 
za „ovocnou zahradu Malé Hané“. Tam M. �chuster v prostorách kul-
turního sálu na obecním úřadě stručně seznámil účastníky s historií 
obce a poté následovala komentovaná procházka, jež směřovala nej-
prve k zámku (dnešnímu penzionu pro seniory), dále k bývalé škole  
a faře. Po prohlídce kostela Povýšení svatého Kříže se skupina vydala  
k někdejšímu podniku na výrobu betonového zboží, v jehož prostorách 
dnes sídlí vyhlášená pálenice. Závěr prvomájového výletu byl věnován 
známému arboretu, které poprvé otevřelo své brány v květnu 1980.  
I letos zde byla k vidění tradiční jarní výstava s možností nákupu rostlin.                                                                          

 Michal Schuster

Jsme spokojeni, že i o tento krátký zájezd za poznáním historie okolí  
byl velký zájem. Panu Mgr. Michalu �chusterovi  děkujeme za bezvad-
né průvodcovství.                        

OK
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Jarní běžecké ozvěny

Nejlepší z nejlepších
Ve středu 9. 5. 2018 jeli vybraní žáci ze ZŠ a MŠ Jaroměřice poměřit 
své znalosti na �outěž v  poznávání živočichů, která se konala na DDM 
v Moravské Třebové. Z osmi zastoupených škol si tito žáci vybojova-
li nejvyšší příčky. V kategorii 5. tříd zvítězil Jiří Beneš, na 2. místě se 
umístili Adam Dufek a Kristýna Jakubcová a 3. místo získala Adriana 
Pudíková. Vysoké bodové ohodnocení měli v této soutěžní skupině 
i Josef Abrahám a Aneta Zmeškalová. V kategorii 6. tříd dosáhl na  
1. místo Rostislav Parolek a na 2. místo Veronika Vránová. V kategorii 
7. tříd zvítězila Barbora Benešová a v jejím těsném závěsu na 2. mís-
tě Magdalena �taňková. Kategorii 8. tříd letos poprvé reprezentova-
la děvčata Anna �taňková, která se stala vítězkou, a �imona Vránová, 
která obsadila 2. místo. Z celkového počtu 63 soutěžících se celkovým 
vítězem stala i současná vítězka okresního kola Biologické olympiády 

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červen 2018                              

1. 6. pátek, 18.00 h, výstavní síň (V�) Koncert, 
taneční vystoupení a výstava výtvarných 
prací žáků ZUŠ Jevíčko
3. 6. neděle, 9.00 h, V�, Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
9. 6. sobota,  NOC KOSTELŮ
18.00 komentovaná prohlídka dolního kostela 

s Mgr. Michalem Schusterem
19.00 přivítání v Loretánské kapli na Kalvárii
20.00 Pěvecké vystoupení sopranistky RO-

MANY PÁVKOVÉ s varhanním dopro-
vodem Martina Jakubíčka

Projekce studentského dokumentárního filmu 
Marka Poštulky s názvem Akce “K”. Komen-
tovaná prohlídka Loretánské kaple a kostela  
Povýšení �v. Kříže s Mgr. M. �chusterem
20. 6. středa, Centrum života a podniká-
ní (CŽP), prostor bývalé ordinace v poschodí 
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdí-
rek, pro děti v 17.00, pro dospělé v 18.00 h, za-
hájení prázdninového cyklu, možnost zdoko-
nalení jazyka v průběhu letních měsíců. Cena 
50,- Kč od jednoho účastníka za 1 hodinu,                                                                            
prosím, potvrďte Váš zájem v knihovně, tel. 
778 086 380          

23. 6. sobota, 11. POHÁDKOVÝ LES,  
12.30 - 15.30 h, prezentace v Pohádkovém 
království, Jaroměřice 200, startovné 30,- Kč, 
hledání ztracených pohádek a princezny v ja-
roměřickém lese s cílem na hřišti TJ, výtvarné 
dílny, skákací hrad, trampolíny, skákací boty, 
jízda na koni, aj., občerstvení, cca 17.00 prů-
vod pohád. postav, od 16ti h program provází 
klaunové Hubert a Olina
Od 25. 6. do odvolání bude knihovna uza-
vřena z důvodu stěhování do budovy ZŠ – 
školní dílna. Pokud stěhování proběhne bez 
problémů, bude provoz v náhradním pro-
storu opět zahájen 11. 7. 2018.

PŘIPRAVUJEME:                                                
7. 7. sobota, 16.00 h, prostory ZŠ družina Me-
ditace s Broňou Rotherem
23. 7. pondělí - 27. 7. pátek, výstavní síň CŽP 
(V�) LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou 
ing. Ivou Vanžurovou, případný zájem potvrď-
te lektorce, tel.: 721 375 120
30. 7. pondělí  - 3. 8. pátek,  V�, popř. v ple-
néru LETNÍ ŠKOLA KRESLENÍ s Britt-Marie 
Pazdírek, pro děti dopoledne 9 - 12 ho-
din, pro dospělé 15 - 18 h, týdenní kurzovné 

500,- Kč, předběžný zájem nahlaste, prosím,  
v knihovně (778 086 380)
4. 8.  sobota, ZÁJEZD do Jaroměřic nad 
Rokytnou a Třebíče s průvodcem Janem 
Valíčkem. Odjezd autobusu: Biskupice 5.55 h, 
Jaroměřice 6.00 h, Jevíčko  6.10 h, V. Opatovice 
6.15 h Předpokládaný návrat cca ve 21.00 h, 
cena 300,- Kč, přihlášky se zálohou v knihovně 
do 15. 6. 2018. V případě zvýšeného zájmu je 
stanoven i druhý termín na úterý 31. 7. 2018 za 
stejných předpokladů a podmínek.

�TÁLÝ TÝDENNÍ ROZPI�:                                          
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
již od května nebude probíhat, předpokláda-
né pokračování opět až od září
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, Tchai-chi �t, 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 

Světlo v obrazech Jaroslavy Tomiškové
rozzářilo výstavní síň Centra života a podnikání v Jaroměřicích na ver-
nisáži 11.5.2018. Ke kulturnímu vystoupení byla přizvána Doubravka 
Lexmanová, žákyně ZUŠ V. Opatovice, vítězka celostátní soutěže ve 
hře na zobcovou flétnu. Její vystoupení mile překvapilo a současně 
dojalo hosty vernisáže
„...místem narození a současné tvorby Jaroslavy Tomiškové je Heřma-
nův Městec.
Při olejomalbě abstrakcí, květinových zátiší, v neposlední řadě krajin, 
používá techniky, do kterých byla zasvěcena na přelomu 60–70 let Li-

Duben byl opět ve znamení tréninkových dávek a ladění formy na 
hlavní vrchol sezony. Tím bylo pro Alenu Kriklovou  Mistrovství Čes-
ké republiky v maratonu, které se běží v rámci květnového pražského 
maratonu. Pavel Krikl se na konci května zúčastní závodu na šest hodin  
v Praze ve �tromovce.  
Květnový Pražský maraton je tradičně velmi dobře obsazený závod, 
kde v rámci Mistroství ČR v maratonu startuje většina naší běžecké 
špičky na této trati. Letošní ročník nebyl výjimkou, nestartovala sice 
naše jednička Eva Vrabcová-Nývltová, ale o kvalitní výkony nebyla 
nouze. 
Alena Kriklová startovala s cílem zlepšit si svůj nejlepší čas z loňských 
Košic (3:07:26) a umístit se v první desítce mezi ženami ČR. Rychlý 
nástup jara způsobil jednak na maraton nepříjemně vysoké teploty  
a začátek pylové sezóny. Alena Kriklová se s tratí poprala velmi dobře, 
doběhla na 17. místě mezi ženami a na 8. místě v rámci Mistrovství 
ČR kategorie žen v čase 3:04:04.  Oba cíle byly splněny. Nyní nastává 
období regenerace a nastartování přípravy na podzimní vrchol sezóny, 
okořeněný několika kratšími závody v blízkém okolí.
Mgr. Aleně a Ing.Pavlu Kriklovým blahopřejeme k jejich skvělým bě-
žeckým úspěchům.

Manželé Kriklovi a Centrum života a podnikání       

� prvními náznaky jara se naplno rozběhla i běžecká sezóna v našem 
okolí. Běžci z Jaroměřic vyrazili prodat to, co přes zimu natrénovali, na 
běžecké závody. 
Prvním závodem bylo Deset jarních kilometrů 17. března v Kunčině, 
kde Alena Kriklová v čase 42:37 předběhla všechny mladší soupeřky 
a obhájila loňské prvenství. Trať kunčinského závodu je kopcovitá  
a povětrnostní podmínky nebyly ideální. Jaro se kamsi schovalo, tep-
lota kolem nuly, poletující sněhové vločky a studený protivítr, to vše 
komplikovalo běh závodníkům. 
Druhým závodem bylo Mistrovství ČR v běhu na 100 km dne 24. břez-
na v Plzni ve Štruncových sadech. Závod, na který se letos postavila 
kompletní ultramaratónská špička, byl premiérový i pro jaroměřického 
Pavla Krikla. Na první start na této dlouhé distanci si nevedl vůbec 
špatně. Dokončil v čase 10 hod. a 9 min. na celkovém 33. místě ze 77 
startujících závodníků. Alena Kriklová, coby doprovod a asistence při 
závodě, si zazávodila v rámci vloženého půlmaratónu, který vyhrála  
v čase 1:29:40 a porazila loňskou vítězku o téměř 4 minuty. 
Týden po úspěšné plzeňské misi se běžela �vitavská desítka. Alena 
Kriklová závod běžela pouze tréninkově a bylo z toho krásné 2. mís-
to mezi ženami v čase 41:47. Na celkovou vítězku ztratila pouze 25 
sekund. 

dovou školou umění v Pardubicích. Její osobitá tvorba prosycená svět-
lem a pozitivní energií vyvolává tvrzení, že krása a síla světla opravdu 
existuje. V abstrakci může, ale nastat rozdílnost v jejím vnímaní, po-
chopení, poněvadž každý má svůj svět se svými pravidly.
Nahlédnutí do kroniky napovídá četné řádce úspěšných výstav během 
10 let v České republice. Zájem o obrazy zmíněné autorky je zazname-
nán i z řad zahraničních klientů z Německa a Francie.“

Po úspěšné výstavě v Jaroměřicích v roce 2015 propůjčila část svého 
umění i nyní. Opět sklízí výstava velký obdiv do 30.5. 2018.

Barbora Benešová, 2. místo vybojovala Anna �taňková a 3. místo Mag-
dalena �taňková. 
O dva dny později, v pátek 11. 5. 2018, se uskutečnila na DDM také 
�outěž v poznávání přírodnin pro žáky 3. – 4. tříd základních škol. ZŠ  
a MŠ Jaroměřice reprezentovaly tyto žákyně – Karolína Havlíčková, 
Eliška Říhová, Daniela Lexová, Ilona Čmelová, �abina Číhalová, Barbora 
Podlezlová, Tereza Karhanová a Kateřina Hrdinová. V těžké konkurenci 
31 soutěžících nejlépe zabojovala Karolína Havlíčková, která obsadila 
krásné 3. místo. 
Díky těmto umístěním v jednotlivých kategoriích je ZŠ a MŠ Jaroměři-
ce nejúspěšnější školou v regionu Moravskotřebovska. Všem soutěží-
cím moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme podobný 
úspěch v okresním kole, které proběhne 7. 6. 2018. 

  Mgr. Věra Grimmerová a Mgr. Kateřina Továrková
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Koupím rodinný domek se zahradou 
v Jevíčku, nebo v okolí Jevíčka. 

Opravy nevadí, nabídněte prosím. 
Tel.: 735 091 541.

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: RU�TIKA 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.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany

Kanceláře Jevíčko: Kanceláře Brno:
Palackého náměstí 638
Jevíčko

Havlišova 15
Brno – Královo pole

tel.: +420 775 654 964     e-mail: akzgazar@gmail.com
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Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

Lubomír Kaderka, Jevíčko, 777 872 356, 
lubomir.kaderka@okklient.cz

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

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

Koupím byt ve V. Opatovicích, Jevíčku i okolí, 
1 + 1 nebo 2 + 1 (příp. větší), jakýkoli stav. Děkuji. 

Tel.: 773 463 891.

Pronajmu garáž v Jevíčku na ulici 
M. Mikuláše. Tel.: 774 765 437.

Sháním chalupu nebo starší domek, příp. zeměděl- 
skou usedlost se zahradou, pozemky v okolí do  

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


