
D 43 – minulost a současnost
Úvodní dubnové slovo Jevíčského zpravodaje bych chtěla věnovat aktuálnímu tématu, kterým se 
bezesporu stala plánovaná výstavba rychlostní komunikace R43, v nové terminologii Ministerstva 
dopravy ČR D43. Tato komunikace je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více než 15 let a její 
realizace se stále prodlužuje. 
Kde se vlastně zrodil nápad vést kolem Jevíčka dálnici, je asi zbytečné psát. Málokdo je však 
obeznámen s přesnějšími fakty. Jevíčko se stalo prvním městem na historickém území Moravy,  
u kterého začala stavba dálnice. Tuto dopravní stavbu si Němci vymohli již v rámci pomnichov-
ského uspořádání. V dubnu 1939 se započalo s prvními pracemi na tzv. „Hitlerově dálnici�, kte� dálnici�, kte��, kte-
rá měla spojovat hospodářsky 
významnou Vratislav v Polsku 
přes Brno s Vídní. Na konci dub-
na 1942 byla stavba vlivem neú-
spěchů Německa na válečných 
frontách přerušena a již se na ni 
nikdy nenavázalo. Jevíčský rodák 
Ing. Jan Suchomel, který se na 
stavbě dálnice sám podílel, vní-
mal již za války stavbu dálnice 
jako obrovský přínos pro region  
a jejího nedokončení litoval. Nako-
nec bylo na území naší republiky 
rozestavěno 85 km dálnice z plá-
novaných 320 km celkové délky. 
Ve východním okolí Jevíčka lze nalézt nejvíce pozůstatků Německé dálnice. V krajině se nacházejí 
mosty a linie silnice je jasně viditelná. Označení Německá průchozí dálnice vzniklo z toho důvodu, 
že ač byla plánována přes československé a později protektorátní území, byla výsostným územím 
cizího, tedy německého státu. Nejsevernější část dochované dálniční stavby najdeme u Městeč-
ka Trnávky. Je ohromující, v jak dobrém stavu jsou tyto stavby staré skoro 80 let. Popularizaci  
a historii tématu Německé dálnice se dlouhodobě věnuje historik Tomáš Janda, který vydal čtivou 
publikaci Německá průchozí dálnice, 1. díl Severní úsek a 2. díl Jižní úsek (kniha není prodejná, ale 
lze ji stáhnout na webových stránkách www.rsd.cz).
Dokončení válečného konceptu je přáním řady obcí v Pardubickém a Jihomoravském kraji, které 
trpí dopravním zatížením v centrech svých měst. Z tohoto důvodu vznikl Svazek obcí pro výstav-
bu rychlostní komunikace R43, který čítá 27 obcí. Cílem svazku je, aby severní část dálnice byla 
připravována samostatně, tedy nezávisle na jižní problémovější části. Podle oficiálních informací 
ŘSD by do konce roku 2018 měla být dokončena technicko�ekonomická studie pro úsek Bořitov 
(Černá Hora) – Staré Město (Moravská Třebová), která by měla přinést výsledek, zda bude mít 
plánovaná komunikační stavba charakter dálnice, nebo rychlostní komunikace 1. třídy. Díky čin-
nosti Svazku obcí byla formulována Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D 43. Uvnitř 
zpravodaje najdete tiskovou zprávu z Veřejného slyšení k této petici, které proběhlo 13. března 
tohoto roku v Senátu Parlamentu ČR. 
Plánovaná výstavba D43 je rozdělena do pěti úseků, poslední úsek tvoří část od hranice Pardu�ýstavba D43 je rozdělena do pěti úseků, poslední úsek tvoří část od hranice Pardu�, poslední úsek tvoří část od hranice Pardu�část od hranice Pardu�hranice Pardu-
bického kraje Jevíčko – Staré Město v délce 20,8 km. Stavba D43 by jistě vyřešila dva nejpalčivější 
problémy dotýkajících se obyvatel našeho města. Jednak současná silnice I/43 z Brna na Svitavy 
kapacitně nestačí a stala se místem častých tragických nehod, které tomuto silničnímu úseku vy-
nesly přezdívku „silnice smrti�. A není asi třeba zdůrazňovat, že uliční síť Jevíčka není uzpůsobená 
současné kapacitě dopravy, zejména té nákladní. Dálnice by výrazně ulevila dopravní přetíženosti 
středu města. 
Dálnice D43 by měla z velké části kopírovat německou nedokončenou dálnici a spojí dálniční tah 

D1 v blízkosti Brna s rychlostní silnicí 
R35 mezi Hradcem Králové a Olomou-
cí (u Moravské Třebové). Zlepší se tak 
dopravní propojení významných sídel 
v Jihomoravském a Pardubickém kraji 
s ostatními územími v České republice. 
Plánovaná délka dálnice by měla být 
78,4 km. 
Výstavba D43 má mezi občany Jevíčka 
jistě svoje příznivce i odpůrce. Nesla by 
s sebou vyřešení tranzitní dopravy přes 
centrum města a lepší dostupnost do 
Brna, ale také hlukové a emisní dopa-
dy, které je nutné vhodnými opatřeními 
eliminovat.

Mgr. Jitka Budigová

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Fotoaktuality

3. března proběhlo v kině divadelní před-
stavení mladých herců souboru ZJEV „Dá si 
panstvo čaj?�

www.jevicko.czwww.jevicko.cz

6. března se na Základní škole Jevíčko spor-
tovalo v rámci „Sazka olympijského víceboje�

Započaly práce na protipovodňových 
opatřeních v souvislosti s rozšířením areálu 
Rehau Jevíčko

Vizualizace úseku mezi Jevíčkem  
a Velkými Opatovicemi
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Vážení spoluobčané, mílí čtenáři zpravo-
daje,
jistě jste si při svých procházkách městem 
povšimli, že v rámci vegetačního klidu pro-
běhlo, ať z důvodu provozní bezpečnosti 
nebo plánované opravy v ulici Okružní IV, 
kácení problémových a kolizních dřevin.  
O důvodech kácení, podložených odbor-
ným posouzením, jsme vás podrobněji 
informovali v únorovém čísle zpravodaje, 
nyní bych se rád věnoval novým výsadbám, 
kterými bude alespoň zčásti nahrazena 
ekologická hodnota vzrostlých stromů.
V předprostoru hřbitova budou ke stávají-
cím stromům dosazeny nové lípy a javory, 
tento dotační projekt počítá také s okrasný-
mi ovocnými stromy a keři. Sedm vzrostlých 
stromů, které byly od roku 2016 z lokality 
postupně odstraněny, bude nahrazeno 14 
novými. V příštím roce dojde také v rám-
ci přeložky vrchního vedení NN do země  
k demontáži zde stojících betonových slou-
pů ČEZ. Tímto krokem završíme revitalizač-
ní snahy na místním hřbitově.
V rámci realizace opravy Okružní IV ga-
rantuje Pardubický kraj náhradní výsadbu, 
která bude čítat cca 50 nových stromů ve 
vhodných lokalitách ve městě i na místech 
samotného kácení. První část těchto výsa-
deb by měla proběhnout již na jaře, jejich 
dokončení plánujeme potom v podzimním 
termínu. Dosazena bude také jírovcová alej 
U Zámečku, kde byl na základě výsledků 
přístrojové metody šetření skrytých defek-
tů pomocí zvukového tomografu pokácen 
poslední ze vzrostlých jírovců. Věřte, že nás 
tento krok nepotěšil, avšak reagovali jsme 
jím na doporučení odborné kapacity.
Při vycházce k biocentru jste jistě zareago-
vali stavební ruch u areálu RehauAutomo-
tive – započala přeložka kanalizace a vrch-
ního vedení VN. V souvislosti s budováním 
plánovaného odvodňovacího areálu jsme  
s vedením Rehau jednali o možnosti za-
chovat stromořadí lip kolem stávajícího 
oplocení. Vedení Rehau je tomuto řešení 
nakloněno a pokud nebudou překážkou 
vážné technické kolize, zůstanou lípy na 
stanovišti. Je tedy potřeba tento vstřícný 
přístup ocenit.

Mgr. Miroslav Šafář

Vážení spoluobčané,
k tématům, kterým se výše věnoval pan 
místostarosta bych rád doplnil několik 
aktualit ze stavební  oblasti, které budou  
v brzké době realizačně zahájeny a věřím, 
že jejich výstavba pomůže zlepšit doprav-
ní situaci a plynulost  provozu zejména  
v ulicích v okolí sídliště K. Čapka, ale také na 
ulici Okružní IV s vazbou na druhé největší 
sídliště v Jevíčku v lokalitě ulic M. Mikuláše 
a Brněnská.
Jedná se o výstavbu parkovišť, po kterých 
již delší dobu zejména v těchto lokalitách 
zaznamenáváme zvýšenou poptávku, což 

Okénko radních dokazují časté problémy s parkováním ři-
dičů zejména na zeleni nebo v blízkosti 
křižovatek frekventovaných ulic, což snižuje 
dopravní bezpečnost.
První dvě parkoviště byly již v březnu sta-
vebně zahájeny u sídliště K. Čapka. Jedno 
z nich vyroste na zelené ploše nad trafo-
stanicí, která na této ulici zakončuje řadu 
bytových domů. Zde by mělo vzniknout 10 
parkovacích míst příčného stání ke komuni-
kaci. Druhé parkoviště v této lokalitě bude 
vybudováno na ulici A.K. Vitáka u křižovat-
ky s ulicí K. Čapka, kde je již nyní provizorní 
parkoviště na nezpevněné ploše vybudová-
no. Zde by po rozšíření plochy mělo vznik-
nout celkem 13 parkovacích míst. Realizace 
tohoto parkoviště by měla proběhnout do 
konce dubna.
Další lokalita, kterou máme v plánu usměr-
nit v oblasti parkování je ulice Okružní IV, 
jejíž druhá spodní část projde letos totální 
rekonstrukcí a v této souvislosti je již pro-
jekčně a realizačně připraven projekt na 
výstavbu parkoviště na křižovatce ulic A. K. 
Vitáka a Okružní IV (pod Zámečkem), která 
se již v současnosti jako provizorní parko-
viště využívá. Tato plocha by po realizaci 
měla pojmout až 16 aut. V rámci podpory 
parkování a také s vazbou na plánovanou 
revitalizaci sídliště M. Mikuláše bychom 
chtěli zrealizovat další parkovací plochy  
v ulici Na Salajce (vjezd ke sběrnému dvoru) 
a o kousek dále na křižovatce ulic Okružní 
IV a Brněnská, kde se dnes již také na čás-
tečně zpevněné ploše parkuje.
Při průchodu městem vnímám neuspořá-
dané parkování a stání na veřejné zeleni 
nebo chodnících  jako zásadní nešvar, kte-

Společenská rubrika 

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

Alena Švecová
Božena Bubeníková
František Stejskal 
Aloisie Kalandrová

Změny dopravy v Jevíčku
Vážení občané,
z důvodu výměny kanalizace 
a vodovodního potrubí, 
následné opravy povrchu 
vozovky a chodníků dojde 
od 1. dubna 2018 k úplné 
uzavírce části ulice Okružní 
IV. Uzavírka bude v úseku od 
křižovatky z ulicí Brněnská po 
křižovatku s ulicí A.K. Vitáka. 
Tato část ulice bude uzavřena 
pro veškerou dopravu mini-
málně do 31. srpna 2018. 
Křižovatka pod Zámečkem zůstane průjezdná, 
zde dojde ke změně přednosti v jízdě. Objížď-
ka pro nákladní dopravu bude vedena ulicemi 
Okružní IV (pod Zámečkem), Okružní I, Tře-
bovská, Palackého nám., Brněnská. Pro osobní 
dopravu Okružní IV (pod Zámečkem), Svitav-
ská, Kostelní, Palackého nám., Brněnská.
Trasa objížďky, uzavírky a jednotlivé etapy, 
jsou k nahlédnutí na webových stránkách 
města.
Pro pěší bude upraven průchod ze sídliště na 
ulici M. Mikuláše prostranstvím okolo bytové-
ho domu na ulici Brněnské.
Příjezd a přístup do sběrného dvora a dalších 
provozoven na opravované části ulice Okružní 
IV bude možný dle postupu stavebních pra-
cí, které budou zahájeny od křižovatky s ulicí  

A. K. Vitáka směrem k ulici Brněnské od 1. 
dubna 2018.
V době od 9. května 2018 do 30. června 
2018 dojde k uzavření středového pr��í středového pr�� středového pr�-
tahu Palackého náměstí.  A to z důvodu 
provádění výměny zvlněného dláždění před 
kašnou. Doprava bude vedena jednosměrně 
kolem Palackého náměstí jako po kruhovém 
objezdu. Po dobu rekonstrukce dláždění do-
jde ke snížení počtu parkovacích míst na Pa-
lackého náměstí. Sledujte dopravní značení.
Vážení občané,
žádáme Vás tímto o ohleduplnost  
a dopravní shovívavost po dobu trvání 
stavebních prací. 

Komise pro dopravu, dopravní obslužnost  
a vedení Města Jevíčka

rý Jevíčku kazí celkový obraz malebného  
a útulného městečka. Do budoucna by-
chom v dopravních projektech rádi pokra-
čovali, plánujeme jak další záchytná par-
koviště např.na ulici Třebovské, P. Bezruče 
nebo také projektovou přípravu a násled-
ně realizaci přechodů pro chodce na uli-
cích Brněnská a Třebovská. V této oblasti 
chceme také aktivně pokračovat v obnově 
chodníků po městě.
Věřím tedy, že naši snahu o zlepšení do-
pravní infrastruktury s cílem zvýšení bez-
pečnosti provozu a zejména chodců pod-
poříte a budete akceptovat krátkodobou 
stavební činnost, která ve vyjmenovaných 
lokalitách z důvodu výstavby bude probíhat.
 Dušan Pávek, dipl. um.

Vedení města vám přeje úspěšný začátek 
jara.
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 42. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka

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

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

Doba konání: 16. 04. 2018 
    od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní
    před zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 15. 03. 2018

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

 

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

Informace občan�m ...
… zanedlouho nám začne další kalendářní měsíc „duben�, který bývá nejčastěji označován za 
měsíc bezpečnosti. Ještě přesněji řečeno – měsíc dopravní bezpečnosti. 
Nejpravděpodobnějším důvodem toho, že je duben měsícem dopravní bezpečnosti, jsou sku-
tečnosti související s příchodem jara, kdy mnozí z nás otevíráme dveře garáží, stodol, kůlen či 
sklepů, abychom z nich po dlouhé zimě vytáhli kola, motocykly či jiné „samohyby� a vyrážíme 
do ulic a na silnice.   
Cítíme potřebu všem občanům připomenout, že než se svými „přibližovadly� vyrazí do ulic, 
měli by si zkontrolovat jejich technický stav a provést kontrolu předepsaných doplňků. 
V rámci „preventivně�bezpečnostního opatření�, které bude probíhat celý duben, se Městská 
policie Jevíčko zaměří na všechny účastníky silničního provozu – řidiče, cyklisty i chodce. Zamě-
říme se také na kontrolu nad dodržováním nejvyšší povolené rychlosti, kdy tato kontrola bude 
probíhat na místech – úsecích schválených DI PČR ÚO Svitavy, a to na území Jevíčka i Jaroměřic. 

…. na základě několika dotazů občanů Jevíčka bych Vás touto cestou rád obecně informoval  
o tom, jakým způsobem řešíme podněty občanů a zjištěná protiprávní jednání. 
Co se týče telefonických či písemných oznámení (podání) občanů, tyto řešíme neprodleně, dle 
situace v návaznosti na plán – rozpis služeb. Ve většině případů jsou podání řešena po prověrce 
oznámení na místě. 
V případě zjištěných přestupků řeší strážníci věci v příkazním řízení na místě – udělením na-
pomenutí nebo udělením blokové pokuty na místě zaplacené či nezaplacené. V případě, že se 
jedná o opakované přestupky nebo přestupce s přestupkem či výší pokuty nesouhlasí, postu-
pujeme taková jednání k vyřešení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu k rozhodnutí. 
Nejčastěji se jedná o přestupky v dopravě, které postupujeme na Odbor dopravy – oddělení 
přestupků MěÚ Moravská Třebová, které pak příslušný odbor projednává a následně o nich 
rozhoduje již mimo vědomí MP Jevíčko. 
V případě zjištění trestného činu jsou ze strany MP Jevíčko učiněna nezbytná o patření a věc se 
neprodleně předává (postupuje) Policii ČR OOP Moravská Třebová. 

O naší činnosti se více dovíte na našich webových stránkách: www.mpolicie.jevicko.cz.

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1c/78R/2018 zapůjčení kovových zábran  

a párty stanu Městu Velké Opatovice 
na akci „Opatovická pouť 2018�, která 
se koná dne 21. 4. 2018

1d/78R/2018 pronájem sálu v budově syna-
gogy pro taneční kurzy pro Gymnázi-
um Jevíčko za částku 2.500 Kč

1e/78R/2018 poskytnutí skryté zeminy sta-
vebníkovi pro vyrovnání pozemku p. č. 
4236/3 a p. č. 4237/4 oba v k. ú. Je-
víčko�předměstí pro výstavbu RD na ul. 
Římských legií v Jevíčku

2a/78R/2018 úhradu faktury za opravu dife-
renciálu multikáry M36 rz 4H2 0047, 
kterou provedla firma Stavební vo-
dohospodářská, s. r. o., Olomoucká 4, 
Moravská Třebová za částku 72.754 Kč 
vč. DPH

2b/78R/2018 úhradu členského příspěvku 
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R43 na rok 2018 ve výši 
2.840 Kč

2c/78R/2018 dodatek č. 2 ke smlouvě o smlou-
vě budoucí na zřízení věcného břeme-
ne a smlouvě o právu provést stavbu č. 
IE � 12 2006467/VB/01, NÁZEV STAVBY: 
„Jevíčko – Soudní, rekonstrukce knn�, 
uzavřenou mezi Městem Jevíčko a ČEZ 
Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Děčín 
IV�Podmokly, Teplická 874/8, zastou-
penou společností MATEX HK, s. r. o., 
se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec 
Králové a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 2

3a/78R/2018 podání žádostí o dotaci z roz-
počtu Pardubického kraje na meziná-
rodní spolupráci s partnerskou obcí Ko-
rytňany v Zakarpatí dle přílohy v rámci 
dotačního programu kanceláře hejtma-
na pro rok 2018

3b/78R/2018 doplnění projektu zateplení are-
álu MŠ Jevíčko z důvodu splnění para-
metrů pro přiznání dotace SFŽP u ob-
jektu SO 01 (pavilonu tříd MŠ)

4a/78R/2018 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV�12�2002891/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene � slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 4232/1 a p. 
č. 5452/5, oba v k. ú. Jevíčko�předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/78R/2018 dodatek č. 1 smlouvy o uzavře-
ní budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE�12�2004574/VB/VB004 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemky p. č. st. 1381 a p. č. 163/2, oba 
v k. ú. Jevíčko�předměstí, výši jednorá-
zové náhrady 2.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 1

4c/78R/2018 provedení pokácení stromů na 
ulici Biskupická, Okružní IV, U Zámeč-
ku a v Zadním Arnoštově firmou Petr 
Dokoupil, 679 37 Borotín 5 za celkovou 
cenu 61.710 Kč (není plátce DPH)

Usnesení ze 78. sch�ze Rady města Jevíčko konané dne 5. února 2018
5/78R/2018 opravu omítek v bytě č. 1, velikost 

1 + 1, Na Salajce 323, Jevíčko firmou 
Kamil Pitner, obklady, podlahy, zed-
nictví, Horní Štěpánov 362, Horní Ště-
pánov, IČ: 70274819, za cenu celkem 
42.358 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka

6a/78R/2018 odpisy ve výši 416.077 Kč u ma-
jetku pořízeného v průběhu roku 2017

6b/78R/2018 odpisový plán majetku města na 
rok 2018 dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
1a/78R/2018 místostarostu ve spolupráci s ta-

jemníkem odesláním žádosti na odbor 
dopravy KrÚ Pk dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
1b/78R/2018 souhlas stavebníkovi s vybudo-

váním vodovodní přípojky k novostav-
bě na Maříně přes pozemek města p. č. 
1424/3 v k. ú. Zadní Arnoštov

4d/78R/2018 souhlas společnosti Povodí 
Moravy, s. p. se stavbou „VN Smo-
lenská � těžba nánosů a oprava VD�  
v ochranném pásmu lesních pozemků 
p. č. 2329 a p. č. 2330, oba v k.ú. Jevíč-
ko�předměstí

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení ze 79. sch�ze Rady města Jevíčko konané dne 26. února 2018

Usnesení ze 40. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 19. února 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/40Z/2018 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Rudolfa Berana a Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/40Z/2018 program zasedání
2/40Z/2018 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Pavel Vykydal, Pavla Konečná, Martin 
Pávek

4/40Z/2018 návrh Pracovní skupiny pro re-
generaci MPZ Jevíčko na realizaci akcí  
v rámci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2018 dle 
přílohy zápisu

5/40Z/2018 neprodloužení lhůty pro zahájení 
stavby společnosti SUPERSEKTOR, s. r. 
o., Lesní 696, 679 63 Velké Opatovice  
o 3 roky

6/40Z/2018 rozdělení částky 669.400 Kč na 
granty typu A a C v rámci grantového 
systému města Jevíčka pro rok 2018 dle 
návrhu komise pro výchovu a vzdělává-
ní, mládeže a sportu

7a/40Z/2018 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a agenturou Art Shock, s. r. o., 
Říčany, 251 01 Radošovice, Horova 
347/12 na vystoupení Anety Langerové 
na Jevíčské pouti v termínu 18. 8. 2018 

za částku 150.000 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu města podpisem smlouvy

7b/40Z/2018 záměr přestavby klubovny v DPS 
na ulici Kobližná 125 v Jevíčku na bez-
bariérový byt

7c/40Z/2018 výsledek zadávacího řízení  
a uzavření SOD mezi vítězným uchaze-
čem LAKMAL s. r. o., Rekreační 199/23, 
679 61 Letovice, IČ: 29313201 a Měs-
tem Jevíčko na stavební úpravy bytu  
v DPS na ulici Kobližná 125 v Jevíčku za 
částku 194.444 Kč bez DPH (223.611 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7e/40Z/2018 záměr prodeje pozemku p. č. 53 
(276 m2) v k. ú. Jevíčko�předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
7d/40Z/2018 starostu města jednáním s vlast-

níky nemovitostí RD na p. č. 458 v k. ú. 
Jevíčko�předměstí, vlastníka Ing. arch. 
P*** M***, *** Brno a pozemků � zahrad 
p. č. 163/1 a p. č. 3571/2 vlastníků Ing. 
arch. P*** M***, *** Brno (1/4) a H*** 
Š***, *** Jevíčko (3/4) o prodeji a jeho 
bližších podmínkách

7f/40Z/2018 radu města jednáním se stávající-
mi nájemci garáží na pozemku p. č. 53  
v k. ú. Jevíčko�předměstí o možnosti je-
jich přesunu do jiné lokality

7g/40Z/2018 radu města přípravou smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní s budoucím 
majitelem pozemku p. č. 53 v k. ú. Je-
víčko�předměstí

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc leden 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise výstavby, která se ko-
nala 7. 2. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
ledna 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze schůze komise bytové a sociální, která 
se konala 7. 2.2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze schůze komise pro výchovu a vzdě-
lávání, mládeže a sportu, která se konala 1. 2. 
2018

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/79R/2018 umístění vyhrazeného parkoviš-

tě pro invalidy na ul. Komenského nám. 
dle stanoviska dopravního inženýra Po-
licie ČR DI Svitavy

1c/79R/2018 bezplatný pronájem sálu kina 
pro organizaci Ze Zámečku do světa, z. 
s., dramatický soubor ZJEV na sobotu 
3. 3. 2018 od 17:00 h na derniéru před-
stavení „Dá si panstvo čaj?�

1d/79R/2018 bezplatný pronájem městské 
chaty pro ZŠ Jevíčko ve dnech 15. � 20. 
5. 2018 za účelem víkendové akce pro 
děti školní družiny

1f/79R/2018 vyvěšení moravské vlajky dne  
5. 7. 2018 u příležitosti svátku sv. Cyrila 
a Metoděje a otevření městského mu-
zea a městské věže

2a/79R/2018 záměr a vyhlášení zadávacího 
řízení na vybudování kamerového sys-
tému města Jevíčka

2b/79R/2018 provizorní zpevnění travnaté 
pěšiny asfaltovým recyklátem mezi 
bytovým domem na ul. Brněnská a síd-
lištěm na ul. M. Mikuláše pracovníky 
města z důvodu omezeného průchodu 
z ul. Okružní IV po dobu její komplexní 
rekonstrukce

3a/79R/2018 cenovou nabídku společnosti 
Vodárenská společnost Chrudim, a. s., 
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim, IČ: 
27484211 na dopracování PD přepoje-
ní kanalizace ul. Okružní IV v Jevíčku, 
a to nemovitostí napojených do staré 
kanalizace Na Salajce za částku 15.000 
Kč bez DPH

3b/79R/2018 nákup 2 ks kontejnerů na pa-
pír od společnosti SUEZ Využití zdro-
jů, a. s., Divize Jihovýchod, K Lipníkům 
31, 680 01 Boskovice, IČ: 25638955 za 
částku 14.400 Kč bez DPH

3c/79R/2018 cenové nabídky firmy Luděk Tru-
nečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 
Svitavy na zajištění BOZP za investora 
Město Jevíčko ke dvěma stavebním ak-
cím � oprava ul. Okružní IV a realizace 
PPO Rehau za částku 23.200 Kč/1 akce 
(není plátce DPH)

3d/79R/2018 výsledek výběrového řízení na 
akci „Stavební úpravy kapličky Jevíčko� 
a smlouvu o dílo mezi Městem Jevíčko 
a společností LAKMAL, s. r. o., Rekreační 
199/23, 679 61 Letovice, IČ: 29313201 
k realizaci uvedené akce za nabídkovou 
cenu 49.990 Kč bez DPH (60.488 Kč vč. 
DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. Akce bude spolufinancovaná 
z dotačního programu ORP Moravská 
Třebová

3e/79R/2018 výsledek výběrového řízení na 
akci „Stavební úpravy kapličky v k. ú. 
Zadní Arnoštov� a smlouvu o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností LAKMAL, 
s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Leto-
vice IČ: 29313201 k realizaci uvedené 
akce za nabídkovou cenu 71.220 Kč bez 
DPH (86.176 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Akce bude 
spolufinancovaná z dotačního progra-
mu Pardubického kraje

4a/79R/2018 uzavření pracovní smlouvy na 
dobu určitou do 31. 12. 2019 na pozici 
technický pracovník města s nástupem 
od 1. 4. 2018 se zájemcem dle zápisu

4b/79R/2018 navýšení počtu technických 
pracovníků o jednoho zaměstnance  
a pověřuje tajemníka MěÚ Jevíčko za-
jištěním zveřejněním poptávky k přijetí 
nového technického pracovníka pro 
Město Jevíčko

4c/79R/2018 zakoupení nového PC pro potře-
by MěÚ Jevíčko za částku 25.000 Kč vč. 
DPH

4d/79R/2018 prodloužení antivirového pro-
gramu NOD32 pro 25 stanic na 24 mě-
síců za 13.990 Kč bez DPH (16.928 Kč vč. 
DPH) dle zápisu

4e/79R/2018 opravu vozidla Multicar M26 rz 
4E5 2002 ve výši 12.000 Kč vč. DPH

4f/79R/2018 nařízení města č. 1�T/2018 Tržní 
řád s účinností od 1. 4. 2018

5/79R/2018 cenovou nabídku na sekací kla-
divo DeWALT D25899K 1500W, 17,9J 
pro potřeby města od firmy D�HOLZ, 
spol. s r. o., Poříčí 15, 678 01 Blansko,  
IČ: 60740426 za nabídkovou cenu 
18.033 Kč vč. DPH

6a/79R/2018 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 1757/8 � ostatní plocha v k. ú.  
Jevíčko�předměstí

6b/79R/2018 záměr prodeje pozemků p. č. 
2370 a p. č. 2371, oba trvalý travní po-
rost v k. ú. Zadní Arnoštov

6c/79R/2018 záměr prodeje části pozemku p. 
č. st. 164/3 v k. ú. Jevíčko�město

7a/79R/2018 hospodářský výsledek příspěvko-
vé organizace PBH města Jevíčka za rok 
2017 se ziskem finanční částky 1.367,73 
Kč, kdy částka ve výši 1.094,18 Kč bude 
převedena do rezervního fondu a část-
ka ve výši 273,55 Kč bude převedena do 
fondu odměn

7b/79R/2018 odpisy dlouhodobého hmotné-
ho majetku na rok 2018 PBH města Je-
víčka ve výši 26.305 Kč

7c/79R/2018 inventarizační zprávu o prove-
dené fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace PBH 
města Jevíčka k 31. 12. 2017

7d/79R/2018 účetní závěrku příspěvkové  
organizace PBH města Jevíčka za rok 
2017 dle předložených podkladů  
a o úkonu schválení účetní závěrky 
bude sepsán protokol
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MUDr. Ivana Křížová
neordinuje 13. 4. 2018 
– druhý pátek v měsíci

 dovolená  od 7. – 18. května 2018,  
pouze akutní stavy ošetří MUDr. J. 

Trčková, MUDr. Z. Šedrlová,
předpis dlouhodobě  užívaných léků 

u zastupujících lékařek nelze 

MUDr. Zuzana Šedrlová  
   neordinujeme 6. 4. 2018

� 1. pátek v měsíci 
dovolená v dubnu 
od 9. – 13. 4. 2018

 zástup pouze akutní stavy 
Dr. Křížová a Dr. Trčková

7e/79R/2018 výměnu dveří v provedení plast 
se 4 schránkami do bytového domu 
Nerudova 529/A, Jevíčko firmou VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 
2291/14, Blansko, IČ: 27715736 za cenu 
39.991 Kč bez DPH (45.990 Kč vč. DPH) 
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka

7f/79R/2018 úpravu (zvýšení) nájemného  
o 10 % v městských bytech na ulici Kři-
vánkova 98, Jevíčko s účinností od 1. 6. 
2018 a o dalších 10 % s účinností od 
1. 6. 2019 dle § 2249, odst. 1, zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

8/79R/2018 inventarizační zprávu o provede-
né fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku města k 31. 12. 2017

9/79R/2018 přidělení bytu č. 1 o velikosti  
1 + 1, Na Salajce 323, Jevíčko žadateli 
dle zápisu na doporučení komise byto-
vé a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
1b/79R/2018 vedoucí PBH zajištěním ceno-

vých nabídek na dodání a pokládku li-
nolea v městském bytě na ul. Kostelní 
44 v Jevíčku

4g/79R/2018 velitele MP Jevíčko zajištěním 
dostatečného množství parkovacích 

kotoučů (hodin), kdy bude následně 
stanovena cena k jejich prodeji na TIC 
a ve spolupráci s předsedou komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost zpracováním článku do zpra-
vodaje k informování občanů o změně 
dopravního značení na Palackého nám. 
� parkování vozidel s časově omezeným 
stáním a o správnosti používání parko-
vacích kotoučů (hodin)

4h/79R/2018 starostu jednáním s vlastníky 
pozemků na ul. Třebovská k možnému 
vybudování chodníků od ul. U Cihelny 
k ul. Dr. Klimeše a jednáním s KrÚ Pk 
o vhodnosti umístění přechodů pro 
chodce na ul. Třebovská a Brněnská  
v Jevíčku

4i/79R/2018 starostu jednáním s vedením HZS 
Jevíčko o spolupodílení se na opravě 
eurocest, ořezu křovin a sečení trávy

4j/79R/2018 investičního technika prověřením 
stavu zásob DZ popř. objednávkou na-
vrhovaných chybějících

DZ hlavní pozemní komunikace (P2) na dopo-
ručení komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost

4k/79R/2018 investičního technika zajištěním 
odborné firmy k provedení instalace 
dopravního značení schválených RM 
na doporučení komise pro dopravu, 

dopravní obslužnost a bezpečnost na 
základě vydaného souhlasného stano-
viska dopravního inženýra Policie ČR DI 
Svitavy

6d/79R/2018 starostu jednáním o výkupu po-
zemků s jejich vlastníky v lokalitě na 
Panském poli pro další možnou výstav-
bu RD

7g/79R/2018 vedoucí PBH města Jevíčka zajiš-
těním konkurenčních cenových nabídek 
na protipožární čidla v chirurgické am-
bulanci MUDr. Jany Melkové

Rada města Jevíčko uděluje
1e/79R/2018 souhlas žadateli dle zápisu s pro-

dloužením lhůty k umístění kontejneru 
na pozemku p. č.

518/54 v k. ú. Jevíčko�předměstí na ul. Sluneč-
ná o 18 měsíců s podmínkou, že dojde 
k jeho odstranění k 31. 12. 2019

6e/79R/2018 souhlas společnosti METROPRO-
JEKT Praha, a. s., I. P. Pavlova 1786/2, 
120 00 Praha 2 k projektové dokumen-
taci pro územní řízení stavby „Jevíčko, 
Žlíbky, Okružní � kNN� a souhlas s ulo-
žením kabelů do pozemků ve vlastnic-
tví města Jevíčka s podmínkou uvedení 
chodníků do původního stavu

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

Ing. Jaromíra Vítková
Senátorka

Tisková zpráva, 13. 3. 2018 Boskovice

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská 
Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil k Petici na podporu pří-
pravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomorav-
ského kraje veřejné slyšení v Senátu, které proběhlo v úterý 13. března. Na veřejné slyšení byli 
pozváni zástupci dotčených institucí a to: zástupci petičního výboru, Výboru pro hospodářství, 
zemědělství a dopravu Senátu PČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj, Jiho-
moravského kraje, Magistrátu města Brna, Ředitelství silnic a dálnic, Svazku obcí pro výstavbu 
rychlostní komunikace R 43 a dále byli pozváni zástupci obcí, podnikatelské sféry a další zain-
teresovaní občané. V hlavním sále Senátu PČR se sešlo asi 60 lidí, kteří měli zájem se veřejného 
slyšení zúčastnit.
Veřejné slyšení moderoval senátor a předseda Výboru VVVK Zdeněk Papoušek. V úvodu veřej-
ného slyšení celou problematiku od svého začátku vzniku petice nastínila senátorka Jaromíra 
Vítková, která zde vystupovala jako zástupkyně petičního výboru. Následně v prvním bloku 
vystoupili zástupci výše zmíněných institucí se svými příspěvky a ve druhém bloku byl dán 
prostor všem přítomným, kteří se mohli zapojit do diskuze. Své názory na veřejném slyšení 
vyjádřili nejen zástupci samospráv, podnikatelských subjektů, ale i občané, kteří jsou touto 
problematikou dotčeni a bydlí v jižní části území, kde se počítá s některou z více variant dálnice. 
„Na závěr veřejného slyšení lze konstatovat, že dálnici D 43 příp. čtyřproudovou silnici 1. třídy 
chtějí všichni přítomní s tím, že severní část území požaduje urychlení příprav tak, aby stavební 
povolení bylo vydáno nejlépe do roku 2022. V severní části je shoda samospráv a požaduje to  
i Svazek obcí pro urychlení D 43. Problematické jsou různé varianty v jižní části, které se mohou 
vypořádat následně a tak navázat na severní část. Cílem petice je urychlit přípravu a realizaci 
D43. Ve stejném duchu vystoupili i náměstek hejtmana JMK Martin Maleček a náměstek pri-
mátora města Brna Petr Hladík. Naší kompetencí ani ambicí není řešit, jaká varianta v jižní části 
území je nejvhodnější, to musíme nechat na odbornících,� uvedla Vítková.

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E�mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz

Informace o svozu 
komunálního odpadu 

dne 1. 5. 2018
Svoz směsného komunálního odpadu 

dne 1. 5. 2018 se uskuteční 
v běžném termínu.

Nezapomeňte prosím v uvedené 
dny přistavit svozové nádoby. 

Děkujeme.
Informace platí pro Zadní  Arnoštov 

a Mařín.
Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů, a. s.
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Vážení občané,
vzhledem k častým připomínkám řidičů a problémům s parkováním 
v západní části náměstí, kde se nachází celá řada obchodů, institucí  
a provozoven  schválila rada města na základě doporučení komise 
města pro dopravu a dopravní obslužnost změnu v systému parková-
ní. A právě z důvodu využívání parkovišť  zejména zákazníky obcho-
dů a provozoven v této části náměstí jsme se rozhodli upřednostnit 
krátkodobé parkování na dobu 60 minut, tedy dobu odpovídající na 
nákup, vyřízení záležitostí na Městském úřadě nebo České pošty, atd. 
Dlouhodobě parkující řidiči, kteří např. odjíždějí autobusem ráno za 
prací a nechávají svá vozidla zaparkovaná u autobusového nádraží, 
budou moci využít k odstavení vozidla dostatečné kapacity parkoviště 
ve východní části náměstí.

Pro umožnění krátkodobého parkování na západní straně Palackého 
náměstí bude tedy od 1. července  2018 zavedeno časově omezené 
parkování na dobu 60 minut.  O přesném rozsahu parkovacích ploch  
s časovým omezením Vás budeme informovat v červnovém čísle Je-
víčského zpravodaje.
Parkoviště budou vyznačena dopravní značkou IP13b, s dodatkovou 
tabulkou E13.                               

Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání 
umístit 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
  

Změna organizace parkování na Palackého náměstí v Jevíčku

E13

Parkovací kotoučky budou k dostání v TIC Jevíčko od 1. června 2018.

Komise pro dopravu, dopravní obslužnost a vedení Města Jevíčka

IP 13b

VI. kategorie
Ondřej Alexa – 2. místo – trubka, p. uč. Mgr. Petr Pávek 
VII. kategorie
Marek Ševčík – 1. místo – trubka, p. uč. Mgr. Vít Parolek, Adam Rozbořil 
– 2. místo – trubka, p. uč. Mgr. Vít Parolek 
VIII. kategorie
Tomáš Felner – 2. místo – trubka, p. uč. Mgr. Petr Pávek 
IX. kategorie 
Jan Hader – 2. místo – trubka, p. uč. Jan Kozelek DiS. 
VIII. kategorie 
Kateřina Pávková – 1. místo s postupem do krajského kola – trombon, 
p. uč. Jan Kozelek DiS. Jakub Kadlec – 1. místo – trombon, p. uč. Jan 
Kozelek, Jakub Kadlec – 1. místo s postupem do krajského kola – tenor, 
p. uč. Jan Kozelek DiS., Kateřina Pávková – 1. místo – baryton, p. uč. Jan 

Kozelek DiS., klavírní doprovod 
– p. uč. Martin Kouřil dipl.um,  
p. uč. Ivana Svojanovská.

Děkuji všem žákům a učitelům 
za příkladnou reprezentaci naší 
školy a postupujícím úspěch  
v krajských kolech soutěží.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko 
Mgr. art. Ondřej Čada

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

            Úspěchy žák� naší ZUŠ Jevíčko v soutěžích

Krásný den s Etien Bandem ZUŠ Jevíčko

1. března 2018 se v Litomyšli uskutečnilo okresní kolo v sólovém  
a komorním zpěvu. Naši žáci získali v těchto kategoriích krásná umístění. 
0. kategorie 
Klára Nárožná – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Mgr. 
Kateřina Konečná) 
Eva Žouželková – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč. Bc. 
Lucie Kucianová) 
V. kategorie 
Eliška Beranová – 2. místo, Jakub Kadlec – 1. místo s postupem do 
krajského kola (p. uč. Mgr. Kateřina Konečná) 
Apolena Parolková – 2. místo, Kateřina Pávková – 1. místo (Bc. Lucie 
Kucianová), klavírní doprovod p. uč. Ivana Svojanovská

6. března 2018 proběhlo okresní kolo soutěže ve hře na dechové 
dřevěné nástroje v Moravské Třebové.
IX. kategorie – klarinet  
Petr Dvořáček – 1. místo s postupem do krajského kola (p. uč.  Mgr. art. 
Ondřej Čada), klavírní doprovod p. uč.  Ivana Svojanovská.

8. března 2018 následovalo okresní kolo soutěže ve hře na dechové 
žesťové nástroje v Jevíčku 
III. kategorie 
Miloslav Parolek – 2. místo – trubka, p. uč. Mgr. Vít Parolek

V pátek 23. února 2018 měl orchestr Etien Band pod vedením Ing. Radka Kavana milou příležitost  
k celodennímu koncertování v městském kině. V rámci dopoledne vystoupil s výchovným programem 
pro žáky ZŠ Jevíčko a večer proběhl koncert pro veřejnost.
Jako vždy podal orchestr výborný výkon a vytvořil skvělou atmosféru. Důkazem bylo spokojené  
a aplaudující publikum, za což bych chtěl Radkovi Kavanovi a všem členům jeho orchestru poděkovat.
Velké poděkování za pomoc při organizaci koncertu i samotném účinkování patří též starostovi města 
Dušanu Pávkovi, dipl. um. a opomenout nemohu ani pana Miroslava Horkého, který nám ochotně  
a profesionálně ozvučil naše vystoupení a je nedílnou součástí kulturního života ZUŠ Jevíčko.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

V minulém čísle Zpravodaje byla avizována personální změna ve vedení Střediska pečovatelské služby Jevíčko. Měla by se především pozitivně 
odrazit v dalším rozvoji jeho služeb a ve zvýšení spokojenosti stávajících i nových uživatelů. Dalším cílem také je poskytnout stávajícím 
pečovatelkám víc prostoru pro přímou práci s uživateli a případně navýšení její kapacity, a to nejen ve městě Jevíčku, ale také v dalších přilehlých 
obcích. Zde je patrná poptávka také, ale z kapacitních důvodů ji nebylo možné plně uspokojit.

Mgr. Miroslava Čepová, vedoucí Střediska pečovatelské služby Města Jevíčka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO 
U Zámečku 784 

569 43 JEVÍČKO 
 
 

Zápis do 1. třídy 
 

Zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden 
 

v pátek 20. dubna 2018 
v budově základní školy 

 
od 8:30 hod. do 11:30 hod. 
od 13:00 hod. do 16:30 hod. 

 
 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011  do 31. 8. 2012 
 

Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým synem /dcerou/ 
a  přinesli jeho /její/ rodný list. 

K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 2018/2019.  
Tyto zápisní listy si rodiče vyzvednou v Mateřské škole Jevíčko,  
Základní škole Jevíčko, případně stáhnou z www.zsjevicko.cz .  

 
Vyplněné zápisní listy odevzdejte nejpozději do středy  11. dubna 2018  

v Mateřské škole Jevíčko, Základní škole Jevíčko, popřípadě zašlete e-mailem 
na adresu: parolek@zsjevicko.cz. 

 
 
 
 
 

Mgr. Miloslav Parolek 
ředitel 

 

Ve středu 21. 3. 2018 
se konalo obvodní 
kolo recitační soutěže 
v Moravské Třebové 
za účasti jevíčské 
základní školy. Díky 
naší kvalitní přípravě 
jsme se nezalekli silné 
konkurence a podali 
ten nejlepší výkon. Ve 3. 
kategorii (6. a 7. třída) 

Za spoustu práce odměna!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Recitace nás baví
nás reprezentovali Sofie Dia, Adam Zádrapa, který si odvezl čestné 
uznání, a Magda Vymětalová, která si vybojovala 1. místo a postup do 
okresního kola ve Svitavách. Ve 4. kategorii (8. a 9. třída) jsme byli trochu 
úspěšnější, jelikož se všechny naše recitátorky dostaly do okresního kola 
v následujícím pořadí – 3. místo obsadila Anna Vymětalová, 2. místo 
získala Dado Dia a 1. místo si odvezla Eliška Mauerová. A kteří autoři 
nás oslovili letos? Tradičně již Miloš Macourek, Karel Čapek, Květa 
Legátová, nově pak Barbora Klárová a Tomáš Končinský a jejich  Překlep 
a Škraloup či Jiří Suchý a jeho monolog červa. Všem zúčastněným velmi 
gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí do dalšího kola.

Dado Dia, Základní škola Jevíčko

Základní  škola v Jevíčku je již čtvrtým rokem zapojena do sportovního 
projektu Česko sportuje Olympijský víceboj. Do projektu jsou zapojeni 
všichni žáci naší školy, aby jim ukázal, že každý si může najít sport, 
který mu půjde a bude ho bavit. Žáci během hodin tělesné výchovy 
plní 8 sportovních disciplín. Získají tak Olympijský diplom s analýzou 
pohybových předpokladů a doporučením vhodných sportů, který má 
za cíl motivovat žáky k pravidelnému cvičení.
V letošním školním roce vyhlásila Sazka Olympijský víceboj soutěž škol 
o JARNÍ TRÉNINK S OLYMPIONIKEM. Škola, které se povede zapojit co 
největší počet žáků, splní všech osm disciplín a vloží výsledky do adminu 
do prosince 2017, si zvýší šanci při losování. A to byla pro nás výzva. 
Všichni učitelé, nejen tělesné výchovy, měřili, vážili, zapisovali, stopovali, 
počítali a hlavně žáci cvičili, běhali, snažili se … a výsledek se dostavil!
Poslední týden v lednu pod dohledem notářky ze společnosti Sazka 
vylosoval sportovní ředitel Českého Olympijského výboru a šéf české 
výpravy na ZOH v Pchjongčangu Martin Doktor v každém kraji jednu 
školu, kam na jaře vyrazí tým Sazka Olympijského víceboje na Trénink  
s olympionikem.
S radostí oznamuji, že na Základní školu v Jevíčku dne 6. 3. 2018 
přijela současná JUNIORSKÁ MISTRYNĚ SVĚTA VE SKOKU DO VÝŠKY 
– MICHAELA HRUBÁ v doprovodu atletky Šárky Kašpárkové a trénéra 
Michala Pogányho.
Trénink se tematicky věnoval olympijským hrám a tím se atmosféra 
olympiády na naší škole ještě o pár týdnů prodloužila. Postaral se  
o to nejen tým z olympijského výboru, ale i maskot letošních OH (bílý 
tygr), který předvedl své taneční umění. Také byli představeni úspěšní 
a aktivní sportovci, jak bývalí, tak současní žáci naší školy jako Radek 
Dvořák, David Dvořák, Anna Junková či Natálie Zikmundová. V úvodu 
tréninku proběhla společná rozcvička, při které si děti protáhly celé tělo 
a připravily se tak na trénink. Žáci si jednotlivé cviky sami vyzkoušeli 
i v doprovodném programu. Celá akce probíhala v rámci jednotlivých 

stanovišť formou kruhového tréninku. Na každém stanovišti trenér 
vysvětlil správnou techniku, co je důležité při cvičení a proč je toto 
cvičení důležité pro daný sport.
Na závěr programu proběhla krátká show s kouzelníkem a následně 
vyhlášení nejúspěšnějšího družstva. Nechybělo rozdávání podpisových 
kartiček včetně autogramiády, odměny i hromadné focení s Michaelou 
Hrubou. Celá akce byla skvělá a atmosféra vynikající. Užili si ji nejen 
žáci, kteří se moc těšili, ale i učitelé, kterým bych chtěla touto cestou 
poděkovat za spolupráci.

Jarmila Parolková, garant projektu
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PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

4. 4. 2018 Zdeňkovy první Himaláje
11. 4. 2018 Babské rady

18. 4. 2018 Jógové cviky

25. 4. 2018 Jarní vycházka

Jarní fotbalová sezóna 2017/2018 
Po dlouhé zimní přestávce, ve které pravidelnou přípravu v hale i venku 
zpestřily malým i velkým fotbalistům halové turnaje, se vrací fotbal na 
zelený pažit. V sobotu 24. 3. ve 14:30 hod. by měla na stadionu na „eská� 
odstartovat jarní část sezóny 2017/18 zápasem mužů proti Hradci nad 
Svitavou a potom bude probíhat každotýdenní pravidelná soutěžní 
zátěž o víkendech až do 16. 6., kdy muži zakončí sezónu zápasem 26. 
kola okresního přeboru v Bystrém. Mgr. Josef Huf

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI   duben   2018

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky 
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA 
Z A V Ř E N O

17. 4. dílna Jarní dekorace 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.
a 

Chornická z.o.s., a.s.

přijímá od 1. 3. 2018 objednávky naturálií
Krmná řepa – 300,� Kč/ar (cca 5q) max. množství na osobu 2 ary

Brambory tříděné – platba až při odběru 

Objednávky krmné řepy do 13. dubna 2018.

Objednávky přijímá:  Helena Ducháčková

Poděkování
Děkuji členům jevíčského SDH za profesionální zásah  
a obětavost při vyprošťování kocourka uvízlého v komí-
novém tělese, kterého vysvobozovali během nedělního 
dopoledne 11. března t. r.

Dagmar Zouharová, Bělá u Jevíčka

SK Jevíčko Jaro 2018

ZMĚNA PROGRAMU MOŽNÁ DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK!!

DATUM DEN

K
O

L
O

OP muži A1A čas

K
O

L
O

8+1 žáci čas

K
O

L
O

čas

K
O

L
O

čas DATUM DEN

24.03. SOBOTA 14 J - HRADEC 14:30 24.03. SOBOTA

25.03. NEDĚLE 25.03. NEDĚLE

31.03. SOBOTA 15 DL. LOUČKA - J 16:00 31.03. SOBOTA

01.04. NEDĚLE 01.04. NEDĚLE

07.04. SOBOTA 07.04. SOBOTA

08.04. NEDĚLE 16 J - RADIMĚŘ 16:00 12 LETOVICE- J 10:00 08.04. NEDĚLE

14.04. SOBOTA 10:00 10 JEVÍČKO 10:00 14.04. SOBOTA

15.04. NEDĚLE 17 M. TRNÁVKA - J 16:00 13 J - CETKOVICE 10:00 10 BYSTRÉ 9:30 15.04. NEDĚLE

21.04. SOBOTA 14 RÁJEČKO - J 10:00 21.04. SOBOTA

22.04. NEDĚLE 18 J -  JAROMĚŘICE 16:30 11 JANOV 9:30 volno 22.04. NEDĚLE

28.04. SOBOTA 12 JAROMĚŘICE 9:30 28.04. SOBOTA

29.04. NEDĚLE 19 MORAŠICE - J 16:30 volno 12 JEVÍČKO 10:00 29.05. NEDĚLE

05.05. SOBOTA 13 ČISTÁ 9:30 05.05. SOBOTA

06.05. NEDĚLE 20 J - KŘENOV 17:00 15 KNÍNICE - J 13:30 13 BŘEZOVÁ 10:00 06.05. NEDĚLE

08.05. ÚTERÝ 22 J  - JEDOVNICE 10:00 14 JEVÍČKO 14:00 14 CEREKVICE 9:30 08.05. ÚTERÝ

12.05. SOBOTA 21 OPATOV - J 17:00 15 SVITAVY B 14:30 12.05. SOBOTA

13.05. NEDĚLE 17 J- LIPOVEC 10:00 15 BŘEZOVÁ 10:00 13.05. NEDĚLE

19.05. SOBOTA 16 JEVÍČKO 10:00 19.05. SOBOTA

20.05. NEDĚLE 22 J - JANOV 17:00 18 SVITÁVKA - J 10:00 16 SVITAVY B 10:00 20.05. NEDĚLE

26.05. SOBOTA 23 CEREKVICE - J 17:00 17 JAROMĚŘICE 9:30 26.05. SOBOTA

27.05. NEDĚLE 19 J -V. OPATOVICE 10:00 17 RADIMĚŘ 10:00 27.05. NEDĚLE

02.06. SOBOTA 18 BŘEZOVÁ 10:00 02.06. SOBOTA

03.06. NEDĚLE 24 J - LINHARTICE 17:00 20 BLANSKO B - J 10:00 18 BYSTRÉ 9:30 03.06. NEDĚLE

09.06. SOBOTA 09.06. SOBOTA

10.06. NEDĚLE 25 J - POLIČKA 17:00 21 BOSKOVICE B - J 14:15 10.06. NEDĚLE

16.06. SOBOTA 26 BYSTRÉ - J 17:00 16.06. SOBOTA

17.06. NEDĚLE 17.06. NEDĚLE

OP st. 
přípravka 

OP ml. 
přípravka

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka

SK Jevíčko Jaro 2018
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12.05. SOBOTA 21 OPATOV - J 17:00 15 SVITAVY B 14:30 12.05. SOBOTA

13.05. NEDĚLE 17 J- LIPOVEC 10:00 15 BŘEZOVÁ 10:00 13.05. NEDĚLE

19.05. SOBOTA 16 JEVÍČKO 10:00 19.05. SOBOTA

20.05. NEDĚLE 22 J - JANOV 17:00 18 SVITÁVKA - J 10:00 16 SVITAVY B 10:00 20.05. NEDĚLE

26.05. SOBOTA 23 CEREKVICE - J 17:00 17 JAROMĚŘICE 9:30 26.05. SOBOTA

27.05. NEDĚLE 19 J -V. OPATOVICE 10:00 17 RADIMĚŘ 10:00 27.05. NEDĚLE

02.06. SOBOTA 18 BŘEZOVÁ 10:00 02.06. SOBOTA

03.06. NEDĚLE 24 J - LINHARTICE 17:00 20 BLANSKO B - J 10:00 18 BYSTRÉ 9:30 03.06. NEDĚLE

09.06. SOBOTA 09.06. SOBOTA

10.06. NEDĚLE 25 J - POLIČKA 17:00 21 BOSKOVICE B - J 14:15 10.06. NEDĚLE

16.06. SOBOTA 26 BYSTRÉ - J 17:00 16.06. SOBOTA

17.06. NEDĚLE 17.06. NEDĚLE

OP st. 
přípravka 

OP ml. 
přípravka
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Divadelní spolek Teatrum  Velké Opatovice a  Město Jevíčko 

Vás srdečně zvou na satirickou komedii  Nikolaje Vasiljeviče Gogola

REVIZOR

Pátek 4. května 2018,  18:00 hodin

sál kina v Jevíčku
Vstupné: 60,- Kč v předprodeji od 16. 4.  v  Turistickém informačním centru v Jevíčku,   Turistickém informačním centru v Jevíčku,   Turistickém informačním centru v

80,- Kč na místě.

ŠACHOVÝ KLUB JEVÍČKO 
POŘÁDÁ 

šachový turnaj

mládeže
ROK NAROZENÍ 2000 A MLADŠÍ

Datum konání: sobota 7. 4. 2018
Místo: hotel Morava
Prezentace: 8:30
Zahájení turnaje: 9:00
Hrací systém: švýcarský 2 x 25 min. 
Počet kol: 7 kol 
Ceny: věcné ceny pro všechny účastníky
Turnaj bude rozdělen na dvě věkové kategorie:
- ročník 2000 až 2004, 2005 a mladší 
Předběžné přihlášky posílejte na jednu z níže uvedených 
adres.
Šachové soupravy na dva hráče s sebou a každý lichý 
hráč.
Startovné: 30,- Kč

Informace na kontaktech: 
Jaroslav Hrbata 602 937 308 jaroslav.hrbata@opatovice.net
Jiří Bulička 776 250 394 jiribulicka@seznam.cz

SRDEČNĚ ZVE ŠK JEVÍČKO

Přehled akcí Jevíčko DUBEN 2018

07. 04. 08:30 Šachový turnaj, hotel Morava

07. 04. 17:00 Okolo Jevíčka, synagoga Jevíčko

16. 04. 16:00 42. zasedání zastupitelstva,   
     zasedací místnost MěÚ

20. 04. 08:30 Zápis do 1. třídy, ZŠ Jevíčko

24. 04. 18:00 Hajaji – Jarní veršování, 
     Kavárna Bar 2. Svět

25. 04. 17:00 Beseda s občany – Základní  
     aspekty bezpečnosti,  
     Zámeček

28. 04.  Dětské rybářské závody,       
     rybník u kostelíčku sv. Bartoloměje

SK Jevíčko Jaro 2018

ZMĚNA PROGRAMU MOŽNÁ DLE AKTUÁLNÍCH PODMÍNEK!!

DATUM DEN

K
O

L
O

OP muži A1A čas

K
O

L
O

8+1 žáci čas

K
O

L
O

čas

K
O

L
O

čas DATUM DEN

24.03. SOBOTA 14 J - HRADEC 14:30 24.03. SOBOTA

25.03. NEDĚLE 25.03. NEDĚLE

31.03. SOBOTA 15 DL. LOUČKA - J 16:00 31.03. SOBOTA

01.04. NEDĚLE 01.04. NEDĚLE

07.04. SOBOTA 07.04. SOBOTA

08.04. NEDĚLE 16 J - RADIMĚŘ 16:00 12 LETOVICE- J 10:00 08.04. NEDĚLE

14.04. SOBOTA 10:00 10 JEVÍČKO 10:00 14.04. SOBOTA

15.04. NEDĚLE 17 M. TRNÁVKA - J 16:00 13 J - CETKOVICE 10:00 10 BYSTRÉ 9:30 15.04. NEDĚLE

21.04. SOBOTA 14 RÁJEČKO - J 10:00 21.04. SOBOTA

22.04. NEDĚLE 18 J -  JAROMĚŘICE 16:30 11 JANOV 9:30 volno 22.04. NEDĚLE

28.04. SOBOTA 12 JAROMĚŘICE 9:30 28.04. SOBOTA

29.04. NEDĚLE 19 MORAŠICE - J 16:30 volno 12 JEVÍČKO 10:00 29.05. NEDĚLE

05.05. SOBOTA 13 ČISTÁ 9:30 05.05. SOBOTA

06.05. NEDĚLE 20 J - KŘENOV 17:00 15 KNÍNICE - J 13:30 13 BŘEZOVÁ 10:00 06.05. NEDĚLE

08.05. ÚTERÝ 22 J  - JEDOVNICE 10:00 14 JEVÍČKO 14:00 14 CEREKVICE 9:30 08.05. ÚTERÝ

12.05. SOBOTA 21 OPATOV - J 17:00 15 SVITAVY B 14:30 12.05. SOBOTA

13.05. NEDĚLE 17 J- LIPOVEC 10:00 15 BŘEZOVÁ 10:00 13.05. NEDĚLE

19.05. SOBOTA 16 JEVÍČKO 10:00 19.05. SOBOTA

20.05. NEDĚLE 22 J - JANOV 17:00 18 SVITÁVKA - J 10:00 16 SVITAVY B 10:00 20.05. NEDĚLE

26.05. SOBOTA 23 CEREKVICE - J 17:00 17 JAROMĚŘICE 9:30 26.05. SOBOTA

27.05. NEDĚLE 19 J -V. OPATOVICE 10:00 17 RADIMĚŘ 10:00 27.05. NEDĚLE

02.06. SOBOTA 18 BŘEZOVÁ 10:00 02.06. SOBOTA

03.06. NEDĚLE 24 J - LINHARTICE 17:00 20 BLANSKO B - J 10:00 18 BYSTRÉ 9:30 03.06. NEDĚLE

09.06. SOBOTA 09.06. SOBOTA

10.06. NEDĚLE 25 J - POLIČKA 17:00 21 BOSKOVICE B - J 14:15 10.06. NEDĚLE

16.06. SOBOTA 26 BYSTRÉ - J 17:00 16.06. SOBOTA

17.06. NEDĚLE 17.06. NEDĚLE

OP st. 
přípravka 

OP ml. 
přípravka
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42. ročník ZMN se uskuteční ve dnech 4. - 6. května v Jevíčku a okolí. Pořa-
datelé z TJ Cykloklubu Jevíčko připravují doprovodné akce v Panském dvoře. 
Hudební odpoledne, cyklistickou vyjížďku s Czech Blades k trase čvrté etapy 
do Úsobrna, závod dětí ze základních škol, vystoupení dětí z MŠ, mažoretky. 
V budově sýpky bude probíhat výtvarné odpoledne k Závodu míru nejmlad-
ších v Jevíčku. Videoprojekce z historie ZMN.

Dojde k omezení silničního provozu a uzavírek:
5. května od 9,00 do 11,00 hod bude uzavřena silnice Jevíčko - Velké Opa-
tovice a Jevíčko - Uhřice. Příjezd do Penny bude umožněn ve směru od ná-
městí Brněnskou ulicí. Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic přes 
Jaroměřice oběma směry.
5. května od 17,45 do 18,30 bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, 
A. K. Vitáka, veden dojezd do cíle 4. etapy na ulici K. H. Borovského. V této 
době budou ulice pro ostatní provoz uzavřeny.
6. května od 9,00 do 12,30 hod. bude pro veškerý provoz uzavřena silnice 
Jevíčko – Smolná - Bělá - Březina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma 
směry.
Ve dnech: 5. května od 14,00 do 24,00 hod. a 6. května od 11,30 do 16,00 
hod. bude ulice K. H. Borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy 
etap a kulturní program.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a cyklistů, potřebujeme 
zajistit pořadatelskou službu na trati závodu. Zájemci, starší 16ti let, 
hlaste se v informačním centru od 25. 4. 2018. Odměna 60 Kč za ho-
dinu. Děkujeme za Vaši pomoc. TJ Cykloklub Jevíčko

MEZINÁRODNÍ ETAPOVÝ CYKLISTICKÝ ZÁVOD

42. ročník JEVÍČKO  4. - 6. 5. 2018

TJ Cykloklub Jevíčko, Město Jevíčko a TJ Favorit Brno pořádají pod záštitou René Živného, radního Pardubického kraje

 ZÁVOD MÍRu NEjMLADšÍCh               

Aktuální program hledejte 
na  www.velkeopatovice.cz 

VSTUP ZDARMA 

Sobota 21. 4. 2018 
od 14.00 hod.

JANEK LEDECKÝ & BAND

 ● Bluemy 

● 2,5 promile

kulturní program v areálu bývalého učiliště

město velké opatovice vás zve na

Opatovická
pouť

Opatovická
pouť

 

   Vás srdečně zve na  

TRADIČNÍ POUŤOVÉ POSEZENÍ U 
HASIČSKÉ ZBROJNICE 

  
  Program: sobota 21. 4. 2018  

  14:00-17:00    Holóbkova mozeka Protivanov 

  18:00-22:00   Country kapela Kázeň z Jevíčka 

 neděle 22. 4. 2018  

 14:00-16:00   Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko  
  Bohaté občerstvení zajištěno pečené makrely, klobásy  

točené pivo a jiné pochutiny  

 

                

 

                              „Tento projekt je spolufinancován městem Velké Opatovice“ 
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Špatně se vám chodí?
Máte problémy s pohy-
bem?
Zmáhá vás úklid domác-
nosti?
Potřebujete nakoupit, 
odvézt k lékaři nebo ji-
nam?
Rádi byste se postarali o 
své blízké a nevíte, kam 
se obrátit? 

Pečovatelská služba Jevíčko
Potřebujete pomoc?
Obraťte se na nás, rádi Vám pom�žeme.

Nabízíme pro seniory a po-
stižené občany tyto služby:
• dovoz oběda 
• donáška nákupu 
• obstarání lék� 
• úklid domácnosti, základní 
i velký 

• praní a žehlení prádla 
• běžné úkony osobní hygi-
eny 

• doprava i doprovod k léka-
ři, na úřady apod. 

• celková koupel v domác-
nosti nebo středisku PS 

• ostatní úkony dle potřeby 

To vše zajistíme pro klienty z Jevíčka i okolních obcí za vel-
mi příznivé ceny. Kontaktujte nás na uvedených telefonních 

číslech nebo na e – mailu, rádi Vás navštívíme:
Více o nás, našich službách a cenách na: 

wwww.jevicko.cz, E�mail: psjevicko@seznam.cz
Tel.: 461 326 518, 734 536 223

Městská policie Jevíčko
Město Jevíčko a RC Palouček

ve spolupráci s pracovníky
Preventivně informační skupiny 

Policie ČR – Územní odbor Svitavy

VÁS ZVE

 NA BESEDU S OBČANY
na téma

„ZÁKLADNÍ ASPEKTY BEZPEČNOSTI“

Kdy: 25. 4. 2018  v  17,00hodin
na Zámečku

    • Jak se chránit před okradením 
    • Jak předcházet riziku přepadení

    • Jak se vyhnout podvodu
    • Jak zabezpečit majetek

Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

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

Sbor pro občanské záležitosti  a  Obecní  knihovna

v Jaroměřicích Vás zvou 

do Centra života a podnikání
na tradiční

                                              

                 v  sobotu 14. dubna 2018

od 9.00 do 12.30 hodin
Přijďte si vybrat zboží pro radost, užitek i potřebu 

Vašich domácností a zahrad
Těšíme se na Vaši návštěvu
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Humor na operačním stole podruhé
V šedesáti letech mě začala bolet kolena. Nejprve mírně, ale jak měsíce 
utíkaly, bolest se stupňovala. Lázně na dva roky pomohly, ale pak bylo 
hůř a hůř. V jedné jihomoravské nemocnici pracovala moje mladší dce-
ra na rentgenu, a tak jsem se vypravil za ní. Když pan primář ortopedie 
snímky hodnotil, vyslovil ortel: „Už se s tím nedá nic dělat, kolena jsou 
obě zralá na operaci. V únoru máme volný termín, když budete chtít.� 
Při chůzi jsem se už musel každých deset kroků zastavovat, než bolest 
odezněla, a tak jsem souhlasil. Dcera mě zná a moc z toho nadšená 
nebyla. „Jestli tady budeš vyvádět a uděláš mi před ostatními ostudu, 
tak si mě nepřej!�
Nicméně příprava proběhla dobře (všechno mi tehdy ještě sloužilo  
„v normě�), ráno ještě nezbytná oblbovačka a už se jelo na sál. Ani mě 
neuspali, jen jsem dostal epidurální injekci do zad. Před oči mi dali 
zelenou plentu, abych na ně neviděl a nemohl jim do toho mluvit.  
U hlavy mi seděl pan doktor, díval se na obrazovky a do papírů. „Kdy 
už začnou?� ptám se ho. „Už začali,� odpověděl mi. Nebolelo to, jen 
jsem se jednu chvíli domníval, že někdo opravuje na sále radiátor, ta-
kové to byly rány. Musí se to dělat zrovna při mé operaci, to nemohlo 
počkat?!
Dosti mě ten kravál zlobil a pak jsem se začal pro změnu bát, že mě 
snad chtějí utrhnout nohu.
Asi mi do té hadičky něco přidali, protože jsem začal pospávat. Pak 
jsem zase trochu víc vnímal, ale už jsem začínal cítit únavu. Obrátil 
jsem se na pana doktora u mé hlavy a ptám se ho: „Jak jsou daleko?�
Trochu se nadzvedl, podíval se přes zelenou plentu a uklidnil mě: 
„Už to šijí, brzo budou hotovi.� Únava ze mě po těch slovech spadla, 
zlepšila se mi nálada, dokonce jsem si začal zpívat. Zpočátku jen tak 
potichoučku, pro sebe, ale potom čím dál zřetelněji. Nevím, jak mě 
mohla napadnout písnička o ševcích. Asi mi utkvěla v hlavě slova pana 
doktora „už to šijí�.
A tak jsem si prozpěvoval:
Šili ševci, šili boty, 
sedlákovi do roboty,
šili ševci, šili boty,
sedlákovi do tance.
Zpíval jsem čím dál hlasitěji, jak jsem si to pamatoval z útlého dětství.
Šidli, šidli švec,
zlámal kopytec,
zlámal kopyto,
odpusťte mu to.
A znovu � Šili ševci, šili boty ... a pak jsem usnul a probudil se až na 
posteli na JIPCE.
Druhý den se u mě zastavila vizita a pan doktor, který mě operoval, 
zahrozil prstem a naoko přísně mi povídá: „My jsme vás slyšeli, co jste 
si prozpěvoval, ještě, že jste nezpíval falešně, ale příště vás uspíme, na 
to se spolehněte.� Celá vizita se smála, a tak mi to snad odpustili. Ani 
dcera se na mě nezlobila a přinesla mi občas teplé kakao.
A sestřičky � jak ty byly obětavé a laskavé. Při převazování kolena si 
pokládaly mou nohu na svůj klín. No, mohlo mě to bolet!
        Josef Skácel, Jevíčko

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ V AVZO JEVÍČKO
Dne 24. 2. 2018 jsme uspořádali školení pro řidiče – amatéry (skupina 
A+B) z pravidel silničního provozu za účasti lektorů pana Ing. Petra 
Václavíka, vedoucího odboru dopravy Moravská Třebová, lektora au-
toškoly pana Kadlece a příslušníka MP Jevíčko pana Antonína Hrabala.
Program školení byl zaměřen 
na povinnosti řidičů, ale hlav-
ně na novinky v silničním zá-
koně, kterých není málo. Růz-
né připomínky a dotazy byly 
potom směrovány na proble-
matiku v dopravě v Jevíčku.
Každý účastník školení obdr-
žel dárek – tašku a reflexní pá-
sek pro bezpečné označení za 
snížené viditelnosti.
Všem lektorům patří díky za kvalitní přednášku.

František Langer AVZO Jevíčko

 

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

1858 Jevíčko – 31. 10. založen „Střelecký spolek� se střelnicí vedle 
zrušeného židovského hřbitova  „Na valech�. 

1868 Jevíčko – ke kostelíčku sv. Bartoloměje přišel Anton Giessl  
s pestrým životem. Narodil se 2. 1. 1819 ve Vlachově u Mo-
helnice ve větším zemědělství. Byl čeledínem u bratra, potom 
bratrem laikem v klášteře milosrdných bratří v Leopoldstadtu 
u Vídně, hospodářem ve faře a poštovním kočím Mohelnice 
– Gruna, nakonec pomocným kostelníkem v Jevíčku. Vykonal 
cestu do Svaté země přes Řím, kde navštívil papeže a Řím si 
opakoval. Zemřel u kostelíčka r. 1892. Hrob má pod oknem 
poustevny.

  17. 2. založen židovský pohřební spolek „Chevra Kadischa�.
1878 Biskupice – ze zrušeného panského pivovaru zřízena trojtřídní 

obecná škola, po roku 1945 dvojtřídní a v budově se učilo do r. 
1955.

1888 Jevíčko – město Jevíčko koupilo za 10 000 zl. zdejší zámeček. 
Dům „střelnice� koupili Jan a Veronika Markesovi, získali konce-
si pohostinství, sál užíván k dělnickým akcím, plesům, zábavám. 
Střílelo se na cíl do luk.

  Vrážné – postavena česká obecná škola. První řídící učitel byl 
Boh. Korčák, pohřben v Jevíčku.

1898 Jevíčko – 30. 1. byl muzejní spolek v Jevíčku zapsán do spolko-
vého katastru v Brně.

  9. 10. byl položen základní kámen dnešního gymnázia, posta-
veného za 10 měsíců r. 1899.

1908 Jevíčko – počet žáků na české vyšší reálce: I. tř. = 54, II. = 28, III. 
= 37, IV. = 31, V. = 26, VI. =  16, VII = 18 žáků.

  Silniční výbor důrazně zakazuje vypouštění močůvky na ná-
městí a do ulic. 

  Na české obecné škole zavedeno úplné české vyučování.
  Zchátralý dům v Židovské ulici vedle židovské obecné školy 

zvaný „MUGDEN� koupil Gessner, majitel šamotky ve Velkých 
Opatovicích a zřídil v něm 6 bytů o jedné světnici a společné 
chodbě pro rodiny českých dělníků ve své továrně, ale za pod-
mínek: 1. muži budou pracovat v šamotce, 2. jejich ženy budou 
nakupovat v židovských německých obchodech, 3. svoje děti 
budou posílat do německé mateřské školy (kterou založil) a do 
obecné židovské školy vedle. Poruší�li jednu z podmínek, bude 
bez bytu.

       Výbor občanské záložny: E. Rovner – předseda, Fr. Zemene – 
místopředseda, dále Ed. Kolkop – profesor, Fr. Janíček – knihař, 
Fr. Machorek – ekonom.

  Výbor spořitelny: E. Sedláček – řezník, hostinský Dr. Ledvinka, 
V. Weber, Jiří Křivánek, V. Kuchař, Fr. Procházka, Em. Bubeník, 
Zd. Jaroš, J. Kovář, Jul. Mackerle, Ferd. Zezula, Ant. Haas, Ignác 
Dokoupil. Proč všechny příjmeními uvádím? Žije některého ze 
jmenovaných potomek v Jevíčku?

      Chornice – 69,7 m vysoká gotická kostelní věž úderem blesku 
při zimní bouřce vyhořela. Požárem byl ohrožen kostel a sou-
sední grunty. Oheň šířící se na kostel uhasil nepožárník Adolf 
Kraus z Biskupic. Renovována byla r. 1911, vysoká jen 64,4 m.

      Bezděčí a Vrážné – mělo velké potíže v Chornicích s českými 
bohoslužbami. Kostelní daně platili občané z jedné čtvrtiny, ale 
žádali ze 430 mší se zpěvem pouze 1/11 tj. 40 mší českých a to 
bylo pro chornické mnoho.

   Na stavbu Národního divadla v Brně věnovalo Vrážné 42 K, 
Chornice 16 K, Biskupice 7 K, Jevíčko 1022 K, Jaroměřice 110 K.

  Labsko�oderský pr�plav – podrobný projekt od Moravičan 
proti toku řeky Třebůvky až k Třebovicím v Čechách. 25. 8. in-
ženýři vyměřovali již kolem Vranové Lhoty k Pěčíkovu. 

   Jevíčko – ustanoven spolek esperantistů. Předsedou J. Grňa, 
místopředsedou A. Kozák, resp. fin. strážce, jednatel Boh. Kout-
níková� uč., pokladník J. Sluga, listonoš.

pokračování v některém z příštích zpravodajů
František Plech
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Společenská rubrika
březen 2018

Naši jubilanti:

Kořenovská Jiřina
Nečasová Olga
Nečas Zdeněk

a narození občánci 

Terezka Pospíšilová

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní 
spokojenosti.

Obec Biskupice

LIKVIDACE ODPADŮ A BIOODPADŮ V OBCI
LIKVIDACE BIOODPADŮ 
Na svozovém stanovišti u hasičárny HNĚDÝ KONTEJNER o objemu 1100 l. Tento kontejner 
je určen pro drobný bioodpad z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, pečivo, kávový odpad, čajové sáčky, 
obilniny, tráva, květiny, listí, seno, piliny, stonky rostlin
Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, kosti, kůže, trus, zvířecí srst, popel, cigarety

MDŽ
8. března jsme si v obci připomněli svá-
tek MDŽ a jak jinak než kytičkou. Místní 
děti rozdaly v obci na 150 růží a popřály 
ženám k MDŽ. 
Chtěl bych tímto poděkovat Aličce, Adélce, 
Aničce K., Karče, Emičce, Libušce, Gitušce, 
Amálce a Tobiášovi a dozorům Evě, Zuzce  
a Anetě.

Filip Procházka, místostarosta obce

Jaro pomaličku klepe 
na vrátka 

Jaro pomaličku klepe na vrátka, a tak se 
naši zaměstnanci vydali k jarnímu úklidu 
okolí a zákoutí obce. Zamířili jsme na vla-
kovou zastávku a čekalo nás překvape-
ní, vlastně nečekalo. Tam, kde se schází 
neukázněná skupina lidí, to ani jinak do-
padnout nemůže. Otázkou teď zůstává, 
jestli se dotyční po zhlédnutí svého díla 
nad sebou zamyslí? Nebo by možná po-
mohlo sesbíraný odpad vysypat na jejich 
zahrádku či před dveře?

Filip Procházka, místostarosta obce
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Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí ze zahrad) bude nadále 
sloužit sběrné místo u čistírny odpadních vod. Tento odpad bude ná-
sledně likvidován na kompostárně v Biskupicích. Proto Vás upozor-
ňujeme, že odpad je nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí 
apod.), jinak nem�že být odpad na sběrné místo přijat.
Současně žádáme všechny občany, aby při jarním úklidu zahrad ne-
prováděli spalování organického odpadu (pálení bioodpadů na za-
hradách a polích, vypalování trávy apod.) mezi rodinnou zástavbou.

LIKVIDACE ROSTLINNÝCH OLEJŮ Z DOMÁCNOSTÍ
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritovací olej) bude na 
svozovém stanovišti u hasičárny umístěna ČERVENÁ plastová popel-
nice o objemu 220 l. Oleje do této popelnice je nutno dávat v uzavře-
ných PET lahvích např. od limonád.

LIKVIDACE ŽELEZNÉHO ODPADU
Pro likvidaci železného odpadu bude v bývalém areálu JZD v zadní 
části umístěn kontejner firmy SUROVINY PAVEL SMÉKAL s.r.o Morav-
ská Třebová.

LIKVIDACE NÁPOJOVÝCH KARTONŮ
Nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů lze likvidovat  
v kontejnerech na plast. Obaly by měly být vypláchnuté vodou.

V pondělí 30. dubna 2018 opět 
zveme všechny čarodějnice a čaro-
děje na 13. ročník čarodějnického 
setkání. I letos se všichni slétneme  
v 18.30 hod u vatry, která bude po-
stavená u kulturního domu (tech-
nické zázemí obce). Místní již znají  
a pro přespolní účastníky � jedná se 
o prostory na konci vesnice Bisku-
pice směrem na Jevíčko.
Určitě nezapomeňte doma létající 
košťátka a lampiony.
Připravena bude vydatná krmě  
z udírny a plno kouzelných lektvarů.
Těšíme se ná Vás, tak určitě přilét-
něte, dojeďte, anebo přijděte pěš-
ky.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

LIKVIDACE PAPÍRU
Papír, papírové obaly, kartonové (né nápojové) krabice, noviny a časo-
pisy a další papírový materiál je možné uložit do kontejneru na papír. 
Z důvodu úspory místa prosíme o poskládání či vyvázání provázkem.

LIKVIDACE PLASTŮ A POLYSTYRENŮ
Plastové obaly všeho druhu, plastové lahve (vždy sešlápnuté či zmáčk-
lé). V kontejneru pro plast je možné uložit i odpad z polystyrenu.

LIKVIDACE SKLA
Do kontejneru na sklo patří bílé sklo, zelené sklo, hnědé sklo. Nepatří 
sem celé okna s rámy atd.

Dle následujícího přehledu je patrné, že na všechen odpad z do-
mácností máme úložiště. A co je velice příznivé, že se všechen od-
pad takto vytřízený recykluje! Proto prosím zvažte, jestli něco, co 
ukládáte v popelnici na netříděný domovní odpad � TDO, nelze 
umístit do kontejner� na odpad tříděný. Pomáháte tím zlepšo-
vat životní prostředí a snižujete náklady na likvidaci TDO. Všem, 
kteří třídí, děkujeme, a všechny ostatní prosíme o třídění. I pro-
to nemusela obec pro letošní rok zvyšovat poplatek za likvidaci  
odpad� v obci.

Filip Procházka, místostarosta obce

POZOR  

13. Slet 

čaroděj� a čarodějnic
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Obec Chornice

Poděkování za Chornické bál 2018
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na zdár-
ném průběhu obecního plesu, ať  už formou po-
skytnutí věcné ceny, finančního daru nebo prací  
v pořadatelské službě. I přes množinu podobných 
akcí v blízkém okolí, měla ta naše slušnou ná-
vštěvnost a přinesla zisk 43.821,�Kč. Tyto vydělané 
peníze poslouží ke spolufinancování zájezdu do 
Prahy, což zmíním v dalším článku a případný zby-
tek poslouží k doplacení dalších kulturních aktivit 
v průběhu letošního roku. Závěrem ještě jednou 
všem děkuji.

Jiří Smékal, starosta obce

Naši jubilanti v měsíci dubnu: 

Jiří Smékal
Lenka Kavalírová
Miroslav Písek
Jana Schrömerová

Gratulujeme a přejeme spokoje-
nost a pevné zdraví v dalších le-
tech.

Nově narození v obci  
Chornice: 

Ludmila Juhásová

Blahopřejeme 
a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

ÚSPĚŠNÍ „CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“ V ZIMNÍM ČTYŘBOJI
Naše mládež z TJ Sokol Chornice, z.s. velmi dobře reprezentovala naši obec 17. 2. 2018 na 
Krajské soutěži v zimním čtyřboji v Pardubicích. Tato soutěž se skládá ze šplhu na tyči, skoku  
z místa, hodu na koš a člunkového běhu na čas. Soutěžit odjelo 21 dětí a 4 dorostenci ve svých 
kategoriích se umístili:
1.  místo: Denisa Bodláková, Martin Elner, Hana Kopková, Pavel Spíchal
2.  místo: Tomáš Kopka, Karel Franta
3.  místo: Ester Gluchová, František Macháček
4.  místo: Dan Friedl, Denis Lexman, Filip Tylšar
5.  místo: Michaela Kovářová, Dan Schreiber
6.  místo: Václav Goš, Pavel Kadlec
7.  místo: Filip Vodák, Vladimír Černohous
8.  místo: Ladislav Michalec
9.  místo: Daniel Felner, Jakub Vodák
10.místo: Lucie Sladká, 
13.místo: Zoja Frantová
14.místo: Markéta Vykydalová
19.místo: Sofie Skalická
27.místo: Sofie Schreiberová
Jako doplňkový závod byla vyhlášena soutěž ve skoku přes švihadlo. Soutěžící museli provést co 
nejvíce přeskoků po dobu 30 sekund. Zúčastnili se ho také někteří naši závodníci a umístili se ve 
svých kategoriích takto: 
1. místo: Daniel Felner, Tomáš Kopka, Karel Franta
2. místo: Ester Gluchová, Dan Schreiber, Pavel Spíchal
3. místo: Dan Friedl, Pavel Kadlec, Denis Lexmann
5. místo: Václav Goš, Filip Tylšar
6. místo: Filip Vodák
7. místo: Sofie Schreiberová, Vladimír Černohous
8. místo: Ladislav Michalec
9. místo: Denisa Bodláková
11. místo: Zoja Frantová
Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou děkujeme za 
vzornou reprezentaci TJ Sokola a obce Chornice.

                                                                            Za TJ Sokol Chornice, z.s. Alena Fiebichová

Masopustní pr�vod 
v Chornicích

Každoroční oblíbenou zábavou je pro děti  
1. stupně  chornické základní školy masopust-
ní průvod obcí. Tato akce je již tradiční a zdá 
se, že také pro chornickou veřejnost znamená 
vítané zpestření dne. 
Letošní masky byly opět nápadité a pečlivě 
připravené. Za všechny můžeme uvést příklad 
masky gorily, kuchařky, dámy v natáčkách 
nebo fanynky Komety Brno. V průvodu ne-
chyběly také čarodějnice, strašidla, kouzelníci, 
kovbojové, hasič, policista a další nápady.
Během průvodu děti zpívaly veselé písničky  
a těšily se, až navštíví své příbuzné a kamará-
dy z mateřské školy, protože ti všichni na ná-
vštěvu masek už netrpělivě čekali.
Děti dostávaly tradiční masopustní koblížky  
a také si pochutnávaly na dalších mouční-
cích a sladkostech, které jim chorničtí občané 
štědře za jejich vystoupení nabízeli. 
Je vidět, že tradice stále vzdory moderní době 
naštěstí nevymizely a děti i dospělí se nezapo-
mněli radovat ze společných setkání.
                                                                                                 

Mgr. Iveta Špičková

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

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

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



www.jevicko.cz

                           Duben  2018   / 17Měsíčník města Jevíčka

                                                         
DUBEN  KONČÍ ,JE TO SEN ,                              

                    POLETÍME  OPĚT  VEN.

                                VEZMI  SVOJE  KOŠTĚ  DRAHÁ,

                                             DOKUD   NOC   JE   JEŠTĚ   VLAHÁ.

                                                            BER   SI   KOŠTĚ   PŘIDEJ   PLYN 

                                                                               A  PŘIDEJ  SE  K OSTATNÍM.

                                                  

                                                                                      SDH  CHORNICE

                                                                SI   VÁS  DOVOLUJE    POZVAT   NA  TRADIČNÍ 

                                                      PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
                                                       KTERÉ   SE   BUDE   KONAT    30. DUBNA   2018   V   16  HOD.

                                                                                                             

 BLIŽŠÍ  INFORMACE  K  AKCI  BUDOU  SDĚLENY  POZDĚJI.

Vzh�ru do kopc�
A máme tady druhé pololetí školního roku. Období, kdy se naši lyžaři a snowboardisté každo-
ročně těší na týden sportu, relaxace a zábavy v kopcích Orlických hor. I letos jsme školní povin-
nosti nechali doma a užili si pět dní na zasněženém svahu Bukové hory v obci Červená Voda.
Pokročilí účastníci kurzu si na sjezdovce užívali čerstvě napadaného sněhu, zdoko-
nalovali svou techniku jízdy v rozdílných terénních i sněhových podmínkách a na-
učili se některé nové triky pro vylepšení zážitku z jízdy. Začínající skupina snow-
boardistů si díky své vytrvalosti a šikovnosti osvojila základní pohybové dovednosti  

a techniku jízdy na snowboardu. Celoden-
ní sportovní vyžití doplnily společné večery 
obohacené o kolektivní hry a další zábavu. 
Týden v Červené Vodě utekl jako voda. Po-
hyb na lyžích a snowboardu v malebném 
horském prostředí a intenzivní zážitky z jíz-
dy po sjezdovce Bukové hory, nám pomohly 
načerpat potřebnou energii a dobrou náladu 
do dalšího školního pololetí.
Sněžný vládce a ochránce Orlických hor 
Rampušák už brzy předá svoji vládu létu. 
Nezbývá, než se rozloučit se zimou a těšit se 
na tu příští.   

PaedDr. Zdenka Vašíčková

ZÁJEZD DO SENÁTU
Obec Chornice pořádá na základě pozvání od 
pana senátora Radko Martínka a u příležitosti 
stého výročí založení našeho státu zájezd do Se-
nátu Parlamentu České republiky. Cílem zájezdu 
bude prohlídka historických prostor budovy 
sídla senátu, t.j. Valdštejnského paláce doplněná 
o výklad p. senátorem Martínkem. Po prohlídce 
budovy senátu a občerstvení bude následovat 
prohlídka Valdštejnských zahrad. Po té se přesu-
neme za pěkného počasí do botanické zahrady, 
nebo za špatného počasí do Národního technic-
kého muzea. Protože obec tento zájezd dotuje  
z výdělku obecního bálu, bude cena pro dospě-
lou osobu pouhých 200,� Kč. Mládež do 15�ti let, 
studenti a senioři platí polovic. V této ceně jsou 
započítány veškeré vstupy, cesta, občerstvení  
a pojištění. Přihlášky přijímáme v kanceláři OÚ 
do naplnění kapacity autobusu. Tato nabídka 
platí pouze pro občany Chornic. Akce se koná  
v pátek 4. 5. 2018 a už teď se těšíme na shle-
danou.

                        Jiří Smékal, starosta obce

www.jevicko.cz

Zápis do 1. třídy
Základní škola v Chornicích  

sděluje, že zápis dětí do 1. třídy 
základní školy bude proveden

dne  19. dubna 2018 od 13,00  � 
16, 30 hod. v budově prvního 

stupně základní školy

K zápisu se dostaví děti narozené 
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

Žádáme rodiče, aby se dostavili 
se svým synem /dcerou/ a přinesli 

jeho /její/ rodný list.

K zápisu je nutné předem 
vyplnit zápisní list pro školní rok 

2018/2019.
Tyto zápisní listy si rodiče vyzved-

nou v mateřské škole
Vyplněné zápisní listy odevzdejte 

nejpozději 
do úterka 17. dubna 2018

v mateřské škole v Chornicích
 

Mgr. Jaroslav Vyhlídal                                
ředitel školy
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UGANDA � jak se žije  
v jedné z nejchudších zemí 

Afriky
nad očekávání pořádající knihovny se v pátek 
2. 3. 2018 zaplnila výstavní síň do posledního 
místa.
S velkou dávkou temperamentu a výrazným 
projevem nás besedou provedla paní Libuše 
Dostálová z nezávislého projektu Bwindi Or-
phans. Již 10 let navštěvuje s desetičlennou 
skupinou africkou Ugandu podle daného 
projektu, aby obyvatelům této země pomohli 
zajistit nezbytné věci pro život.
Mimo potravin a oděvů se snaží, aby děti zís-
kaly základní vzdělání.
Paní Dostálová měla připravenou přehlednou 
dokumentaci o krásách Ugandy, ale i o bídě, 
která zemi vládne. Systém pomoci projektu 
Bwindi Orphans má již své kladné výsledky. 
Ctižádostivým dětem se díky projektu do-
stalo i středoškolské vzdělání. Vykupování 
výrobků z ugandské kávy a kakaových bobů, 
ručně vyráběných ozdob a následným pro-
dejem u nás pomáhají ugandským sirotkům  
a chudým rodinám.
Při besedě se podávala pravá ugandská káva 
a čaj, poté následovala nabídka tamních vý-
robků.
Každý host besedy alespoň maličkostí pod-
pořil smysl a cíl projektu Bwindi Orphans. 
Paní Libuši Dostálové jsme poděkovali za 
nezištné zprostředkování informací, dobrou 
kávu a nabídku výrobků. OK

 „Cestou necestou s Janem Valíčkem“, 
rekapitulace 10ti letých výlet� po našich památkách 

UNESCO a významných místech u nás i v blízkém zahraničí.

V pátek 23. února 2018 se sešli příznivci zájezdů s Janem Valíč-
kem, pořádaných jaroměřickou knihovnou.
Průvodce všech navštívených míst připravil virtuální projížďku 
po naší republice a po blízkých zahraničních metropolích. 
Od roku 2007 jsme společně zorganizovali 31 zájezdů a vypravili 
33 autobusů, navštívili téměř všechny památky UNESCO v ČR. Některá místa jsme pro velký 
zájem navštívili ve dvou termínech nebo v jeden den dvěma autobusy. Dopravu tam i zpět 
spolehlivě vždy zajistila společnost Matocha, které patří velký dík.
Společně jsme při promítání momentek vzpomínali na příjemné zážitky nebo i drobné problé-
my, které se naštěstí vždy zdárně vyřešily.
Díky panu Valíčkovi, který vždy připravil kompletní historický výklad a současnou situaci o na-
vštíveném místě, jsme mohli shlédnout a poznat historii i současný význam těch nejvýznamněj-
ších míst  u nás, pohodlně se dostat z místa bydliště až třeba do Benátek, Budapešti, Drážďan, 
Orlího hnízda, Krakova, Vídně či Bratislavy. 
Obsadit jakýkoli z nabídnutých zájezdů nebyl nikdy problém, spíš naopak. 
To svědčí o velké důvěře jak průvodci, tak dopravcům. 
Poděkování patří ale i zodpovědným účastníkům zájezdů za zájem, dochvilnost a vždy dobrou 
náladu, která nás naštěstí vždy provázela.

OK

„Malohanácké halali“ s PhDr. Oldřichem Koudelkou  
a Janem Hlaváčem

Téměř před rokem vydalo Město Jevíčko  MALOHANÁCKÉ HALALI, 30. knihu spisovatele Oldři-
cha Koudelky. V jaroměřické knihovně jsme ji představili symbolicky v Březnu – měsíci čtenářů 
9. 3. 2018.  
Pan Koudelka nás „provedl� povídkami, O lišce Bystronožce se roz-
vyprávěl více, neboť dávno ve vranovských lesích žijící liška se stala 
motivem k dalšímu zpracování panu Těsnohlídkovi i Leoši Janáčko-
vi. Povídka o rytíři z Linhartic, majiteli Jaroměřic, kterého uštkla při 
lovu zmije, zajímala zdejší hosty besedy. Pověst o Holubí studánce 
či štiavnickém majiteli Cimburku si také rádi přítomní poslechli. Jak 
se dostal muflon, nebo jelen či sika do našich krajů jsme se dozvě-
děli prostřednictvím autora z prezentované knihy. Seznámil nás  
i s ostatními jeho tituly, které zvláště v myslivecké společnosti mají 
své čtenáře. Nezapomíná ani na svůj rodný kraj, jemuž věnoval ně-
kolik básnických sbírek a dokumentárních publikací.
Podvečer byl příjemně doprovázen promítáním nejlepších fotografií 
Jana Hlaváče. Amatérský fotograf spolupracuje s autorem již delší 
dobu. Jeho fotografie doplňují i knihu Malohanácké halali.
I on odpovídal na dotazy přítomných o vztahu a vývoji svého koníčka – fotografování. Nejraději 
pozoruje přírodu a zejména zvěř. V této oblasti již získal mnohá ocenění. Rád fotí i místa svého 
rodiště a díky tomu mají Jaroměřice v knihovně k nahlédnutí album se zajímavými snímky.
PhDr. Koudelkovi i Janu Hlaváčovi děkujeme za příjemný čtenářsky – březnový podvečer.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

LANGER ZDENĚK
PUDÍKOVÁ MARIE
PUDÍKOVÁ OLGA
VYSTAVĚLOVÁ VLASTA
Jubilantům přejeme pevné zdraví  
a optimismus do dalších let.

V posledních dnech jsme se smutně  
rozloučili s pány

VLADIMÍREM CRHOU a
PAVLEM ŠEVČÍKEM

Oběma pozůstalým rodinám  
vyslovujeme upřímnou soustrast.

BABSKÉ BÁL 2018
Zábavný večer připravily ženy z VJECHÉTKU i v letošním roce.
Jejich elán a fantazie při vymýšlení nových scének je bezedná. 
Nápaditost při tvorbě kostýmů vtipně doplnila sehrané vstupy. 
Hudbu k dobré náladě zajistil tentokrát pan Reibl.
Díky všem sponzorům si každý odnesl drobnou či větší pozor-
nost.
Pohostinství u Trojanů jako vždy zajistilo ke spokojenosti pří-
jemné prostředí a občerstvení podle přání hostů.
Všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu sobotního 24. úno-
rového večera, děkuje VJECHÉTEK.

Charitativní dílnička v Domě zahrádkář� 
pokračuje opět po Velikonocích. Scházíme se každý čtvrtek od 
16 hodin v DZ.
Můžete nás podpořit vlnou, tkaninami a jiným textilním materiá-
lem, který již doma nevyužijete.
Srdečně děkujeme.

Účastnice dílničky z Jaroměřic a okolí

Podvečer byl příjemně doprovázen promítáním nejlepších fotografií 
Jana Hlaváče. Amatérský fotograf spolupracuje s autorem již delší 
dobu. Jeho fotografie doplňují i knihu Malohanácké halali.

V posledních dnech jsme se smutně 

VLADIMÍREM CRHOU a
PAVLEM ŠEVČÍKEM
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Lovy skvost� temné oblohy s astrono-
mem Petrem Horálkem 16. února 2018

Obyčejně na cestopisných setkáních putujeme s přednášejícími 
po zemi – pěšky, auty, na kolech i letadly. 
S astronomem, fotografem, spisovatelem a cestovatelem Pe-
trem Horálkem jsme se dostali do nebeských výšin.
Zhlédli jsme při jeho odborně�zábavném vyprávění na promí-

tacím plátně neskutečně zajímavé 
úkazy na obloze, za nimiž vycesto-
val jmenovaný vědec tisíce kilome-
trů, pozoroval trpělivě oblohu celé 
noci, aby zachytil kvalitními foto-
aparáty ty nejvzácnější úkazy na 
temné obloze.
Za zatměními Slunce i Měsíce vy-
cestuje kamkoli. 
Vědec tělem i duší s milým úsmě-
vem má ale i vřelý vztah k rodné-
mu kraji – okolí Sečské přehrady  
a Železných hor „...jednou bych si 
tam chtěl postavit lidovou hvězdár-

nu, abych lidem dokázal, že planetária a počítače v dnešní době 
stále ještě nenahradí tu nefalešnou krásu horské oblohy.�

OK

Předškoláček opět v akci
Dne 28. 2. proběhl již třetí Předškoláček v pořadí. Celkem těch-
to setkání máme připraveno šest. Děti si opět přišly do školy 
vyzkoušet různé dovednosti. Celý hodinový program probíhal 
zábavnou formou, při kterém se děti aktivně zapojovaly do čin-
ností. Děti pojmenovávaly geometrické tvary, poznávaly barvy, 
určovaly vlevo a vpravo, nahoře a dole, počítaly do pěti. S ra-
dostí vyplňovaly pracovní listy, které měla paní učitelka připra-
vené. Vyzkoušely se hlásit, když něco věděly. Chodily k tabuli 
plnit různé úkoly. Snažily se pracovat na činnostech, které rozvíjí 
jejich schopnosti rozumové, tělesné, sluchové i zrakové. Rodiče 
měli možnost při všech těchto aktivitách sledovat své dítě, pře-
svědčit se, jak jejich ratolest pracuje, jak je dítě aktivní, pozor-
né, jaké má schopnosti či v čem má drobné nedostatky. Cílem 
celého projektu je, aby se děti pomalu seznamovaly s průbě-
hem vyučovací hodiny. S různými aktivitami, které s tím sou-

visí. Pomalu se seznamují se 
školou, s paní učitelkou, se 
spolužáky. Sladkou tečkou 
celého programu bylo milé 
pohoštění. Budeme se těšit 
na příští setkání.

Mgr. Kateřina Továrková
Foto: Mgr. Marcela Pudíková

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2018 
je stanoven podle množství vytříděného odpadu evidovaného  

v  systému ECONIT.
Základní výše poplatku činí 600 Kč. U domácnosti, které vy-
třídily do 20 kg na osobu, poplatek činí 500 Kč (sleva 100 Kč).  
Tam, kde domácnosti vytřídily nad 20 kg na osobu, činí poplatek 

400 Kč (sleva 200 Kč). 
Pro výši poplatku za domácnost při platbě převodem na účet  

kontaktujte Obecní úřad �  tel. 461 327 813 
Osvobozeni od poplatku jsou občané s trvalým pobytem v obci, kteří 

v kalendářním roce 2018 dosáhnou věku 80 a více let.
Poplatek ze psa pro rok 2018 činí 100 Kč

Poplatky jsou splatné jednorázově nejpozději do 31. května 2018
� na účet č. 3123591/0100 � do variabilního symbolu uvést číslo popisné,
� v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice (pondělí a středa od 8  do 17 hod.)

Mgr. Iveta Glocová

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc duben 2018                              

Do 27. 4., výstavní síň CŽP, v půjčovní době 
knihovny PO, ST 9�11, 13�16, PÁ 13�18  Vý-
stava „Příroda ve fotografii IVO LÁNY“ 
Do 7. 4. zadní prostory dvora – stodola, pří-
padné informace v knihovně
HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Brou-
mov, sběr oděvů, nádobí aj. potřeb pro do-
mácnost
7. 4. sobota, 16.00 h družina ZŠ, Meditace  
s Broňou Rotherem
11. 4. středa, 12.00� 16.00 h, budova školy Zá-
pis dětí do 1.třídy
14. 4. sobota,  9.00 – 12.30 h, prostory CŽP 
Jarní trhy aneb Malá Flóra na Malé Hané
27. 4., pátek, 18.00 h, prostory před CŽP,  
hřiště TJ SLET ČARODĚJNIC před  
Dvoustovkou a volný přelet na hřiště TJ, 
zábava, soutěže, občerstvení 
29. 4. neděle, 9.00 h, VS  Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou

PŘIPRAVUJEME:                
1. 5. úterý, odjezd autobusu od zastávky 
ČSAD, 8.40 Biskupice, 8.50 Jaroměřice, 9.00 Je-
víčko, 9.10 Velké Opatovice
Komentovaná prohlídka blízkého okolí  
s Mgr. Michalem Schusterem –  lázně 
Velká Roudka, historie Borotína, arbo-
retum Borotín, návrat cca ve 14.00 hodin. 
Cena bez vstupného do arboreta 60,� Kč. 
Zájem s uvedenou cenou, prosím potvrďte  
v knihovně do 20. dubna 2018 
7.�8. 5. Dvoudenní zájezd do Budapešti, po-
řádá Jan Valíček, info a přihlášení na tel: 776 
692 507
20. 5. Jaroměřická pouť
20. 5. neděle, Zájezd do Terezína, pořádá 

Mgr. Kat. Továrková, info a přihlášení na tel: 
734 536 361
27. 5. neděle, obřadní síň na zámku Vítání 
občánk�.
STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Ka-
milou Zapletalovou, v klubovně CŽP 
pondělky, objednání přímo u fyzioterapeutky  
tel.:  774 226 595
Pilátes  s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky v 17.00 hodin 
Cvičení SM systém v 18.00 h a BODYFORM 
v 19.10 h s Mgr. Lenkou Kořenářovou
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, Tchai-chi St, Čt vždy od 16.30 hodin 
Cvičení MIMI a MAMI pro děti 1,5 � 3 
roky, pátky od 10.00 h s MgA. Zdeňkou 
Selingerovou 

ZDRAVÁ SVAČINKA
Dne 23. 2. proběhl na naší škole projektový den ZDRAVÁ SVAČINKA. Cílem 
celého projektu bylo ukázat žákům, jak dobré a zdravé se dají přichystat 
svačiny. Děti mohly shlédnout přípravu ovocných a zeleninových šťáv, se-
mínkového těsta s rozinkami a míchaného koktejlu. Všechny dobroty také 
samozřejmě ochutnaly. Zdravá a pravidelná strava je oblast, které je velmi 
důležité se věnovat. Mnoho dětí doma nesnídá, ve škole nesvačí a jejich první 
jídlo je mnohdy oběd. Pro růst a nastartování organismu je tedy nutné snídat 
a svačit. V další části projektového dne samy děti chystaly zdravé svačinky 

pod vedením svých třídních pedago-
gů. Celá prezentace výrobků od všech 
tříd proběhla v átriu školy. Vítězové 
obdrželi sladký ovocný dort a ovocné 
balíčky. Celý projekt se velmi vydařil  
a již nyní se těšíme na další projektové 
vyučování. 

Mgr. Kateřina Továrková

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu – Jevíčská  
2. etapa

Od 1. dubna 2018 započne 2. etapa rekonstrukce vodovodního a kanali-
začního řadu v silnici II/371 od křižovatky u sportovní haly po křižovatku  
u kostela. Stavební práce by měly být ukončeny k 30. červnu. V průběhu 
prací bude v tomto úseku doprava částečně omezena. Na nezbytně nutnou 
dobu – v průběhu měsíce května � pak proběhne celková uzavírka komuni-
kace. Uzavírka i objízdná trasa bude označena dopravním značením.   
Na základě vyjádření náměstka hejtmana Pk a radního pro dopravu Micha-
la Kortyše by následně měla proběhnout modernizace silnice II/371,  a to  
v období září 2019 do května 2020 s předpokládanými náklady 48,1 mil. Kč.

Mgr. Iveta Glocová

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK  461 325 300, 778 086 380 

knihovnajaromerice@centrum.cz, http://www.jaromerice.cz/knihovna.html
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Sháním chalupu, nebo starší domek či zemědělskou 
usedlost se zahradou, pozemky v okolí do 30 km 

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

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

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

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

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

družstevní, ani p�vodní stav. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 773 463 891.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou chatu 

v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny si zájemci 
mohou zamluvit na telefonním čísle 464 620 524  
a 733 603 029 nebo e�mailu jelinek@jevicko.cz.

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

3. dubna otevíráme nové rychlé občerstvení na 
Palackého náměstí v Jevíčku vedle drogerie Teta. 
Připravíme Vám až 10 druhů pizzy, párek v rohlíku, hranolky, 
smažák, točenou zmrzku. Všichni jste zváni v otevírací době 

pondělí až pátek od 9:00 do 17:00 h.
Pro tuto prodejnu přijmeme obsluhu. 

Informace na tel. č. 775 138 545.

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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Jevíčko
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Brno – Královo pole

tel.: +420 775 654 964     e-mail: akzgazar@gmail.com

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany
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Jevíčko
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Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+1 s balkónem 
a zahrádkou v klidné části města Jevíčka. 

Pro bližší informace 
volejte na tel. č. 775 781 930. 



spolehlivé věčnosti, staví mladý básník nejen krásný sníh, nýbrž rovněž 
tak i barvu červenou - symbol lidské krve a lásky.  Tu však neakcentu-
je pouze jako cit k vysněnému protějšku, ale jako smysl životní pouti.  
Cesty plné válek a rozporů, jež ústí a rezonuje v lidském nitru, kde se 
pak rodí náš největší a nejtemnější protivník. Nepřítel, s nímž si ovšem 
nejeden človíček želbohu vystačí. Notabene ani úniku před ním nebývá. 
Veselkova prvotina V MYSLI je vedle pozoruhodného obsahu i zdařile 
polygraficky vypravená. Přebal bookletu představuje autora charizma-
tického a osobitého, nikoli tedy ušlápnutého pisálka, jak by si jej mohli 
namlouvat zástupci lehkovážného mainstreamu. Okázalé jsou též neo-
číslované strany symbolizující básníkův „malý sešit, kam si píše hlavu“. 
Lidské myšlenky přece bývají chronologického číslování obvykle prosty.      
Ke které kategorii v úvodu zmíněných ptačích druhů bychom Petra 
Veselku obrazně přiřadili, stejně jako jeho neméně tvořivého souput-
níka ve verši Víťu Václavka, lze zatím těžko předvídat. Což ale dávno 
neplatí o tažném a přitom básnícím biologovi Rodanu Gerišovi, jemuž 

není zatěžko při pravidelném 
pendlu mezi rodným Jeseníkem 
a brněnským hnízdištěm přistát 
v půli cesty, aby zde pohladil 
kmen starého ořešáku a chvíli 
porozjímal nad místy, kde u své-
ho dědečka, mimochodem starší 
generaci nezapomenutelného 
jevíčského učitele Vladislava 
Geriše, trávíval kouzelné časy 
malin o letninách prázdninách 
v čase dětství a dospívání. Tu  
a tam nám zde odsype pár pírek 
ze svého oduševnělého rukávu 
a teprve poté letí dál, ať už na 
sever či na jih, nebo kde ho 
je zrovna potřeba. Rodanem 
Gerišem utroušené poetic-
ké peříčko zcela jistě poletuje  
i v hloubi brazilských tropů, kte-
ré loni navštívil coby účastník 
mezinárodní biologické výpra-

vy. Těšit se na tohoto originálního barda můžeme při letošním Jevíčko-
vění  31. 5. - 2. 6. 2018, na němž přislíbil účast.
Chybět na již 7. ročníku našeho múzického rošamba nebude dou-
fejme ani pražský Malohanák Milan Nechuta, po ročním pauzírová-
ní nonkonformní umělec a Perunův apoštol Lubomír Šaman Holzer, 
básník Pavel Svoboda a mnozí další. Svoji novou knihu raubířských 
zpěvů a morytátů z Hané přijede představit otec Krchomilky a milovník 
naší krajiny, v dotčené chvíli čerstvý šedesátník Milan Valenta, profesor 
olomoucké univerzity, zavedený výtvarník, beletrista a zároveň dbalý 
mentor literárního KÁČKA. 
Koho ovšem přivítáme v malohanácké metropoli na sedmém ročníku 
Jevíčkovění s radostí největší? Jistěže jevíčské „ptáky“ zatoulané, kteří 
se přiletí ukázat doma. V pátek 1. června v kostelíku sv. Bartoloměje 
doprovodí místní rodák, houslista Zdeněk Häckl se svými spoluhráči 
z tria CouCou nejen vynikající šansoniérku Radku Rubešovou, ale po je-
jím boku též mladé zpěváky ze ZUŠ Jevíčko. Nu a sobotnímu večernímu 
happeningu potom zavelí jevíčská kytarová legenda Petr Kopčem Smé-
kal, který se 2. června na Žlíbkách představí hned ve vícero formacích.  
A tak nezapomeňte, ať už jste jakkoliv stálí či přelétaví, co za všech 
okolností platí především. Zkrátka že umění stejně jako myšlení slu-
ší volnost! Vždyť namnoze stačí jen poroztáhnout křídla a alespoň 
na chviličku se povznést nad vlastní ušlápnutou každodenností. 
I nechť je tomu právě Jevíčkovení 2018 naší malou příležitostí.

                 Ruda B. Beran              

Milí čtenáři,
pravidelné pendlování tažných ptáků mezi hnízdišti a zimovišti přičítá 
vědecky založený člověk ptačí genetice. Stěhovaví opeřenci podle všeho 
reagují na zásadní geologické a klimatické vlivy, jejichž důsledkem je 
v prvé řadě nezaručený dostatek potravy v chladnější části roku či pří-
mo fyzické ohrožení teplomilných ptačích druhů v tradičních hnízdi-
štích.  Protikladem ptáků tažných jsou ptáci stálí, kteří díky vrozené 
hbitosti a přizpůsobivosti setrvávají po celý rok v osvědčené domovině. 
Avšak vedle těchto vyhraněných kategorií známe i ptačí druhy (např. 
stehlík, strnad apod.), jejichž populace jednotné zdaleka nebývají. Tyto 
opeřence kategorizujeme jako ptáky potulné. 
Ke kterému druhu perutěmi opatřených obratlovců má nejblíže člo-
věk, je jistě nabíledni. Lidské jednoty a svazky bývají nadevše pomíjivé  
a dočasné, stejně jako jsou rozcestné i naše přístupy k životu. Skuteč-
nost, že v nejednom případě bývají naplněné ambice člověka téměř 
nesouladné s pravidly logiky, již nikoho nezaráží ani neuráží. Od toho 
jsme koneckonců lidé. Bytosti nadmíru adaptabilní, přizpůsobivé a po-
kud nás to nepálí, i tolerantní.  
Fenoménem našeho rozpolcení se za-
bývali všemožní mudrcové již odpra-
dávna. Cestu, či lépe řečeno pídění za 
poznáním pravdy a smyslu bytí pak 
v době starověkého Řecka nazvali do-
konce „uměním“. Učinili tak nejspíš 
proto, že shodnout se na tom jediném 
a stále platném životním směru ne-
bylo jaksi možné. Rady si venkoncem 
nevěděl ani všemi mastmi pomazaný 
pantáta Platón, pročež dospěl k závě-
ru, že svoji cestu si musí určit každý 
sám podle vlastního, nejlépe zralého 
uvážení, jež je opřeno o nabyté zku-
šenosti.                  
Nejednoznačný je proto i termín 
„dialektika,“ který měl primárně 
představovat cosi jako dialog vedoucí 
ke konsensu, čili ke shodě na jediném 
východisku. Čas však ukázal, že tohle 
není fakticky možné, nikdy a nikde na 
světě, načež pak v 19. století ovládl lidské myšlení Hegelův princip, 
jenž perspektivu jedné a společné myšlenkové cesty definitivně vyloučil.  
To vedlo k devalvaci kontinentálního myšlení, k úpadku tradic a k dal-
ším názorovým rozchodům. Člověk tu jako by pochopil, že lidské zájmy 
a ambice nelze slučovat, nýbrž pouze regulovat. 
Usmíření s logikou, že každý zamýšlený klad má na světě svůj přiroze-
ný protiklad, budiž člověku posláním. Přičteme-li k tomu ještě pohyb, 
při němž se bytí postupně ztrácí v nicotě a z nicoty se naopak rodí bytí 
nové, bývá pak takovéto vyrovnání jistě palčivé a rozporuplné, což se 
výrazně odráží i ve všeliké literatuře. Ve své podstatě je jí tím nejlepším 
kořením. 
Zejména mladí, hloubaví lidé nedokáží fenomén protikladů přejít jen 
tak - vzdát se ducha, vypnout rozum a bezhlavě se vrhnout do chaosu 
myšlenek, které jim jsou servírovány na bezedných tácech jejich multi-
mediálních aparátů obvykle účelově, s ambicí přimět neukotvené a lač-
né poznání ke konzumaci komerčních a účelově bezduchých produktů. 
Jsme tu přeci od toho, abychom v prvé řadě mysleli! A o myšlení je  
i první básnická sbírka našeho kmenového přispěvatele Petra Veselky. 
Ucelený soubor veršů a aforismů V MYSLI úředně ledva zletilého autora 
již nezle považovat za pokus toliko juvenilní. Veselkova poetika má svůj 
puncovní rukopis, řád a je prosta začátečnických průšvihů s lacinými 
rýmy či naivitou. Třebaže mnohé básně tryskají z autora proudem, my-
šlenky v nich nejsou zdaleka nahodilé. Stejně jako četné metafory. Vůči 
nicotě, kterou reprezentuje černá tma vábící neukotveného člověka do 
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Zrcadla
Petr Veselka
Místnost prázdná
jako ticho dna 
jen dvě zrcadla 
jsou pověšena. 

Naproti sobě 
visí na zdech,
jednomu z nich
tají se dech. 

A tak jedno 
druhým bylo tázáno:
„Ty nebojíš se, co je dáno?“ 
„Co by dáno býti mělo?“
otázkou na otázku se ptalo.
„Kdo je odraz? 
Ty nebo temno?
Či je temno v nás?“ 
„Proč se ptáš?
„Ty myslíš, že ty jsi, co je venku?
Ty tu marnou odpověď neznáš?
A celou dobu hledáš?“ 
„Pověz tedy, co jsem já?
A co tedy v sobě máš?“
„Ty to nevidíš? Tu odpověď?
Asi ji jen cítíš, tak za citem hleď.“

V tu chvíli do místnosti 
přišli lidi k upravenosti.

Rozsvítili,
ale místnost stále temná byla,
protože zrcadla stále jen odrážela.  

Odrážela jen temnotu, 
tu viděla, v sobě ji měla. 

První zrcadlo 
na otázku se tázalo.
Druhé ji znalo,
odpovědi se bálo. 
Jakmile první zrcadlo
odpověď od temnoty dostalo,
snažilo se, aby více veselilo se.

Od té doby
zrcadlo první jen září
a půlka místnosti
světlá je dosti.

Co odpovědí je?
Záhadou stále je.
Jak druhé poradilo,
první více citem žilo.

Víly
Vít Václavek
Sednul jsem na mýtině.
Ošálen měsícem.
To on mě zval blíže.
Byl jako tanec víl.

Vyňal jsem láhev.
A počal pít.
Pomalu vzlykat.
Již nechtěl jsem žít.

A víly tančily.
Tančily zlehka.
Tak jako baletky.
Tak jako labutě na jezeře.

Palčivá tekutina
vtékala do mě.
Vtékala, za svitu hvězd.
Vtékala v absolutní tmě.

Víly si tančily.
Z baletek staly se děvky.
Točily se u stromů jak u tyče.
Mé krásné víly, co se vám stalo?!
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Vít Václavek a Petr Veselka, přátelé  
a občasní hosté literárního KÁČKA, autoři 
Iniciál a souputníci ve verši, laureáti mnoha 
literárních a slovesných soutěží; v posledním 
čase přivezli výtečná ocenění z Pardubického 
poetického setkání a Petr Veselka zanechal 
stopu rovněž na Literární Proseči Terézy 
Novákové  

POZDRAVE AŽ DO JEVIČKA
Pavel Kyselák
Kdež sem verazel jako mladé kluk někam do světa, tak mně muj tata decky přepominal: 
„Nevopomeň napsat listek našé jevičské tetičce Mařce. Viš moc dobře, že vona si na to 
vodjakževa potrpi. Ta be s nama nemlovila celé boži rok a take be se s nama toze vadila. 
A k temo všeckymo be nás eště pomlóvala ve frontě ho masa.“
A tož sem na svéch dalekéch štrekách plnil e toto přáni. Decky sem vebral nějakó pěknó 
„čomkarto“, naškrabal na ňo dochtorskym pismem pozdraveni, volézl poštovni známko 
a hnedka jo nalepil a honem sem listek hodil do schránke, abech měl splněny.

E kdež je dneskaj doba esemesek, ememesek, e-mélu he jinéch spojovacich kontaktu…, já 
zvostávám furt pře svym. Holt zvek naši familije je zvek. E kdež posláni takové fajnové barevné 
pohlednice ze světa néni někde jenom tak. Napřiklad ve Španělsko če Portogalsko pohled 
kópite bez problémo. Ale horši je to se samotnó známkó. Všode mě tam pro ňo posilale do 
jakyhose „tabákoso“. No ja, ale co má člověk dělat, kdež je zrovna sobota vodpoledne če 
boži neděla? To má každé „tabákos“ jako na potvoro zavřeny. A tak sem mosel čekat až do 
pondělka.

Névěči patálijo sem měl na dovolené v Torecko právě 
loni v litě tóto dobó. Zážetke přimo z pláže ho teplyho 
moře Torecké riviére sem napsal skrzevá několeka vět, 
nalepil známko a… Kdež sem dopisnico vodnášel na 
recepico našeho hotelo, divale se na mě nechápavě jako 
na boži zjeveni: cože to po nich vlastně chco. A tak sem 
jo vzal s sebó na vélet do malebnyho městečka Alánya. 
Poštovni schránko sem bohožel nenašil, zato šak rovnó 
k poštovnimo hóřado mě mistni policajt navigoval 
docela spolehlevě. No ja, ale ani před samó počtó 
vodesilaci kastla nebela. Nenašil sem jo ani hovnitř 
počte samotné. Všeml sem si, že sympatické milenecké 
pár z Amerike, keré psal asi kde kemo, vodnáši celó 
stoho pohledu přimo poštovnimu hóřednikovi, před 
kerém stála nemalá fronta. Pohlednice zrentgenoval 
zkómavém vokem a nakonec si je nechal ho sebe. 
Hodělal sem teda to stény co mladi z Amerike. A hospěl 
sem take. A jaké to nastal div: dike temoto hóřadovi 
s pravém toreckém knirem pod frňákem dostala naša 
milá tetička z Jevička „čomkarto“ až z daleké véchodni 
Ázie.

„Jsme pořád stejné.
Takové jsi nás vždy chtěl.
Takhle jsi o nás snil.
Takhle jsi o nás vždy pěl.“

To není pravda,
to není skutečné!
Lokl jsem naposled.
Hvězdy tančily ve flašce.

A já ji rozbil na tisíc malých hvězdiček.



Jevíčský zpravodaj     Duben 2018  III /  

Rážení ořechů na Edenu
Rodan Geriš
Z hnědozeleného listí
a tančících čirůvek se odrazil
prvním skokem 
k prvním větvím
pak šplhal podél kmene 
do koruny, do podnebí.
Tam, kde větve otvírají prsty, se zastavil
a podíval skrz poslední listy
kroucené jak zasychající tabák
do závratě a krásy.
A tyčí třímetrovou začal rážet.
Byl to takovýto biliár:
Bác - jeden, bum - tři
ťuk - dva.
Tumáš větvi, nezlob se, jedenáct.
Když bylo oráženo,
spustil se dolů.

Kdyby věděl, 
že to bylo naposledy,
méně by lezl a více hladil kmen ...

Výročí narození MUDr. Jana Klimeše (1843‒1899)
Na začátku letošního února uplynulo 175 let od narození MUDr. Jana Klimeše, jednoho z nejvýznam-
nějších rodáků obce Borotín. V Jevíčku, kde po většinu života vykonával lékařskou praxi, se stal přední 
osobností českého národního života.
Jan Klimeš pocházel ze starobylé borotínské rodiny žijící po staletí v podsedku čp. 15. Již v 17. století se 
tu připomíná jistý Jakub Klimeš. Další z rodu Tomáš a později jeho syn František jsou v matrikách často 
uváděni jako svědkové na svatbách a kmotři při křtech. Je pravděpodobné, že zastávali v Borotíně úřad 
rychtáře. U Mikuláše (nar. 1781), Františkova syna, je to pak přímo zápisem v matrice potvrzeno. Mikulá-
šův syn František Klimeš (1810‒1880) se oženil s Kateřinou, dcerou krejčovského mistra Jiřího Ženatého 
z Borotína čp. 88, a měli spolu tři děti. Nejstarší František (1837‒1922) se stal předsedou kostelního 
výboru, radním a poté starostou. Nejmladší Terezie (nar. 1845) si vzala Jana Valentu (1838‒1916), pů-
vodem ze Světlé. Jejich vnukem byl Josef Valenta (1913‒1983), mj. horník na Chomutovsku a Ostrav-
sku, který dožil v Borotíně a napsal několik vlastivědných pojednání, povídek, lyrických básní, cestopis  
a převyprávěl místní pověsti. O dr. Janu Klimešovi, svém příbuzném z otcovy strany, sepsal pozoruhod-
né životopisné vyprávění Raději pastuchou.
Prostřední dítě manželů Klimešových se narodilo 2. února 1843 a místní kaplan Libor Novotný jej do 
borotínské matriky zapsal pod jménem Johann Klimesch. Jeho kmotry se stali Karel Maršálek, pod-
sedník, a Terezie, manželka Františka Jurků, oba z Borotína. Po vychození obecné školy v Borotíně byl 
Jan Klimeš dán na studia, přičemž se měl na naléhání rodičů stát knězem. Nakonec však vystudoval 
lékařskou fakultu Karlo-Ferdinandovy (dnešní Karlovy) univerzity v Praze. Stalo se tak prý s podporou 
jeho budoucího tchána Josefa Mašlaně. Jiří Josef Mašlan (Maschlan, Mašláň) působil jako správce bo-
rotínského velkostatku někdy od konce 50. do 70. let 19. století, kdy jej vlastnila bankéřská rodina Sinů.
V dubnu 1871 se Jan Klimeš v Borotíně oženil s Annou Mašlanovou. Její otec musel písemně sňatek 
povolit, neboť nevěsta byla tehdy ve svých 23 letech ještě neplnoletá (až do roku 1919 byla stanove-
na zletilost na 24 let). Za svědky jim šel František Hanák, bývalý borotínský farář, t. č. velkoopatovický 
děkan, a borotínský nadlesní Antonín Lenz. Mašlan pak údajně díky svému vlivu Klimešovi zařídil lé-
kařskou praxi s ordinací v Jevíčku a na podzim roku 1871 se tam novomanželé usadili. Roku 1872 se 
jim narodila dcera Anastázie (zemřela v následujícím roce) a roku 1874 syn Ludvík, který šel v otcových 
šlépějích a vystudoval farmacii a lékařství (později se pomátl a v květnu 1899, několik měsíců po smrti 
svého otce, spáchal sebevraždu).
Jak napsal Titus Krška ve své Hasičské kronice roku 1898: „Jako lékař byl vyhledáván široko daleko  
a tisíce jest těch, které vyléčil za dobu osmadvaceti let své lékařské praxe v Jevíčku.“ Během sezóny působil 
dr. Klimeš také v lázních ve Velké Roudce jako lázeňský lékař. Lázně již tehdy fungovaly jako důležité 
společenské místo Malé Hané. Na konci 80. let 19. století tam Klimeš uspořádal zájezd brněnského 
Sokola. Bylo to poprvé, co do tohoto kraje zavítala sokolská jednota, a tak se prý ona neděle stala 
národním svátkem celého okolí. Početné obecenstvo z Jevíčka a všech blízkých obcí s velkým zájmem 
shlédlo cvičení na nářadí, které bylo tehdy pro většinu diváků novinkou. Tato akce následně vedla až 
k založení jevíčského Sokola v lednu 1893.

pokračování na str. 4

Kuří kůlům vítek Rodana 
Geriše
Mgr. Rodan Geriš spatřil světlo světa 11. 9. 
1964 v Jeseníku, pouhý kilometr od nechvalné 
hranice, na níž byly v 17. stol. upalovány 
čarodějnice, a necelé dva kilometry od 
rodného domu Vinzence Priessnitze. Do 
Jevíčka k prarodičům dojížděl na prázdniny 
od svého nejútlejšího věku. Když ho poslali 
rodiče poprvé do obchodu pro mléko, 
přinesl chléb. Studoval zoologii, v roce 1986 
se oženil, a po sametové revoluci šťastně 
konvertoval k nízké botanice. Je otcem dvou 
dětí, chlapce a dívky, narozených v roce 2004 
v jednom dni. A s týmž vročením pak vychází 
Rodanu Gerišovi v knižním nakladatelství 
LIKA KLUB úspěšná prvotina - kniha pro 
děti Přeběhlo hejno blech z jezevce na lišku. 
Poté, co mu umřel nejlepší kamarád, potkává 
v roce 2016 v rychlíku na trati Praha - Brno 
čirou náhodou „starou vojnu“ z jevíčského 
dětství. Následující rok se mu splní dětský 
sen a navštíví Brazílii, kde spatří opičky, 
kolibříky a spřátelí se s několika vynikajícími 
místními figurkami. Po návratu se přidává  
k Literárnímu sdružení Iniciály.  
 Ruda B. Beran  

Limeříci z Jevíčka
Rodan Geriš
Znám svéráznou ženu v Jevíčku,
ta připomíná nám kuličku.
Je sice strašně hubená,
do kuličky je však stulená.
Ta vyzáblá kulička v Jevíčku.

Znám jednu tetičku v Jevíčku,
ta vytáhla nadměrnou mrkvičku.
Vytáhla, prohlédla, řekla ták,
bude mít radost sněhulák.
Ta šlechetná tetička v Jevíčku.

Znám jednoho muže v Jevíčku,
ten used na vlastní vějičku.
Že nalíčil vějičku do křoví,
zapomněl, mezulán bláhový.
Ten roztržitý muž v Jevíčku.

Znám zkušenou ženu z Jevíčka,
ta pěstuje pěkného slavíčka.
Učí ho pěkné písničky
a nádobí vkládat do myčky.
Ta zkušená žena z Jevíčka.
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Jan Klimeš se v Jevíčku stal jednou z předních osobností čes-
kého národního života a strůjcem volebního vítězství české 
strany. Roku 1892 byl ve volbách do obecního zastupitelstva 
Jevíčka zvolen prvním starostou české národnosti po řadě ně-
meckých. Během svého sedmiletého působení v čele města 
vyvinul značné úsilí nejen o jeho všestranný rozvoj, ale i o roz-
voj celé Malé Hané. Pokusil se neúspěšně o založení cukrova-
ru a tabákové továrny. Díky němu však byl v Jevíčku založen 
pivovar (1896), který pak fungoval téměř sto let. Roku 1895 se 
stal členem zařizujícího a později užšího výboru pro vybudo-
vání akciového pivovaru. Mimo jiné i díky jeho úsilí byl roku 
1896 v Jevíčku postaven na svou dobu moderní vodovod, 
roku 1897 založena česká zemská vyšší reálka (dnešní gymná-
zium) a následně postavena její budova.
Klimeš podporoval kulturu a sport a aktivně se podílel na ve-
řejném společenském životě města. V Jevíčku byl zakladate-
lem a aktivním členem různých spolků (pěvecký sbor Ctibor, 
Tělovýchovná jednota Sokol, místní školní rada atd.). Patřil 
také k hlavním organizátorům založení jevíčského muzejního 
spolku, který byl ustaven roku 1898 a který zahájil budování 
dodnes fungujícího muzea. Roku 1889 byl zvolen prvním sta-
rostou nově založené XII. jevíčské hasičské župy.
Klimeš rovněž inicioval a uspořádal vypravení prvního tzv. 
divadelního vlaku Malá Haná do Národního divadla v Brně 
roku 1885. Asi 250 účastníků z Jevíčska a okolí tehdy zhléd-
lo divadelní hru Světa pán v županu o císaři Napoleonovi od 
českého dramatika Emanuela Bozděcha. Tímto zájezdem byla 
zahájena tradice divadelních vlaků z Malé Hané do moravské 
metropole.
Lékařské i politické zásluhy dr. Klimeše byly náležitě ceněny  
v širokém okolí. Při příležitosti padesátého jubilea vlády císaře 
Františka Josefa I. roku 1898 dokonce obdržel vyznamenání 
záslužného zlatého kříže s korunou. Na jeho počest nese jedna 
z jevíčských ulic dodnes název Dr. Klimeše. Veřejným zájmům však prý 
obětoval své zdraví a klid rodinného života. Jak napsal Josef Valenta, 
dr. Klimeš neznal oddechu. „Dopoledne v ordinaci, odpoledne navště-
voval pacienty, kam ho vozil ve starodávném landauru kočí Johann, ve-
čer ho čekala práce osvětová, kulturní a politická. Z přednášek a schůzí 
byl pravidelně odvoláván k případům…“
Jan Klimeš zemřel 23. ledna 1899 po delší nemoci v pouhých 56 le-
tech. Olomoucký deník Našinec přinesl 27. ledna nekrolog, podle 
něhož byl Klimeš „mužem pravdy a daleko široko oblíbeným pro mi-

lou svoji povahu.“ O jeho oblibě a společenském postavení svědčil 
také pohřeb, jehož se v Jevíčku zúčastnily stovky lidí, mezi nimi nej-
významnější osobnosti kraje, představitelé města, zástupci mnoha 
místních i okolních institucí a spolků, ale i široká veřejnost. Novinová 
zpráva o úmrtí a pohřbu je zakončena provoláním: „Jak důstojně po-
hřben byl muž o Jevíčko velezasloužilý, památka jeho pak bude vůdčí 
hvězdou době budoucí!“

Michal Schuster

Jevíčkovění  
31. května - 2. června 2018 
Festival teatru, hudby, 
literatury a výtvarných řemesel   

Vystoupí: 

CouCou s jevíčským rodákem Zdeňkem Häcklem  
společně s žáky ZUŠ Jevíčko
Literární klub KÁČKO a jeho hosté - Milan Valenta,  
Rodan Geriš, Milan Nechuta a mnozí další
divadelní soubor Paravánek
Šaman Lubomír Holzer
hudební skupiny Kopjam a 4 WD s Petrem Kopčemem 
Smékalem
brněnská K. R. Banda a olomoucký Bluesberg 

Program festivalu najdete v příštích číslech Jevíčského zpravodaje  

   
  
    

Muřinoh gratuluje  
   

pátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval 
za Krchomilkou.

Je jím Eva Pučanová 
z Moravské Třebové,
jíž zasíláme knihu 
Muřinoh a Krchomilka
s věnováním autora.

Již tradiční setkání všech uměnímilovných bytostí a krotitelů múz   


