
Co se bude dít v Jevíčku
Za pár dní odstartuje 42. ročník mezinárodního etapového cyklistického zá-
vodu Závod míru nejmladších, který organizuje TJ Cykloklub Jevíčko a Měs-
to Jevíčko ve spolupráci s TJ Favorit Brno. Závod je významně finančně pod-

pořen Pardubickým krajem a městem Jevíčko společně s dalšími městy a obcemi našeho regionu. 
Nejvýznamnější sportovní akce v Jevíčku by se nemohla konat bez vstřícnosti hlavních sponzorů 
Czech Blades, Sklárny Úsobrno, Techniserv IT, IS Brno. V těchto závodech, které jsou určeny pouze 
pro čtyřčlenné a� osmičlenné týmy, si mohou závodníci porovnat svoji �ormu se zahraniční kon�čtyřčlenné a� osmičlenné týmy, si mohou závodníci porovnat svoji �ormu se zahraniční kon�, si mohou závodníci porovnat svoji �ormu se zahraniční kon-
kurencí. Jevíčské etapy se staly odrazovým můstkem mladých jezdců do světa velké cyklistiky. Své 
zkušenosti v minulých ročnících sbírali například Roman Kreuziger, Peter Sagan, Svatopluk Buchta, 
Radomír Šimůnek, Jan Hruška, Tomáš Konečný, Jan Faltýnek či František Trkal.  Třídenní závod se 
skládá z pěti etap, jako zpestření zahrnuje i závod �áků základních škol a divácký peleton s firmou 
Czech Blades. Na sobotu je jako v�dy připraven bohatý kulturní program v Panském dvoře a pro 
děti malování na sklo a další aktivity. Tento závod je zároveň i memoriálem velkého cyklisty a člena 
TJ Favorit Brno Zdeňka Sendlera, který ZMN do Jevíčka v roce 1977 přivedl a své zkušenosti předal 
jevíčským organizátorům, kteří v pořádání cyklistických závodů úspěšně pokračují. Účast cyklistů 
z dvanácti zemí na staru 42. ročníku je toho nejlepším důkazem.
Na přelomu května a června se naším městem ji� posedmé prodchne Jevíčkovění. Multikulturní 
�estival, jeho� programovým duchem je velký milovník literatury a v�dy pozitivně naladěný pan 
Ruda Beran: „Akce je zaměřena na intermedialitu jednotlivých směrů, žánrů i tvůrčích osobností 
v múzách slovesně-literárních, dramatických, hudebních a výtvarných. Plně respektuje a vychází 
z genia loci místa konání.  Dalším a významným specifikem „vění“ je prolínání umělecké estetiky 
s terapeutickou a formativní kvalitou vybraných částí programu. Jevíčkovění má tedy v prvé řadě za 
cíl spojit různé druhy umění (hudební, výtvarné, literární, dramatické a taneční) a při této příležitosti 
dát vedle již zavedených umělců a hostů prostor též místním hudebníkům, výtvarníkům a literátům 
zrovna jako dětem a mládeži.“ Letošní ročník bude zasvěcen zejména rodákům a osobnostem 
spjatými s regionem Malá Haná, kteří se ve svých oborech proslavili nad rámec našeho regionu 
– houslista Zdeněk Häckl, kytarista Petr Kopčem Smékal, literáti Milana Nechuta či Rodan Geriš 
a další. Výjimečnou událostí letošního ročníku bude bezesporu křest nové knihy Milana Valenty 
„Raubířské zpěvy a morytáty“. Tolik malá ochutnávka, více naleznete uvnitř tohoto čísla a ještě více 
31. května a� 2. června. 
Nu, a jeliko� 1. červen je svátkem všech dětí, nesmí chybět zmínka o další tradiční jevíčské akci, 
která připadne na 2. června – Dětský den. Tentokrát se tato oblíbená akce uskuteční ve sportov-
ním areálu na �líbkách a její bohatý program naleznete uvnitř zpravodaje. �ětský den pomáhá or� areálu na �líbkách a její bohatý program naleznete uvnitř zpravodaje. �ětský den pomáhá or� �ětský den pomáhá or-
ganizovat velká část spolků našeho města a svoji oblibu si u dětí a rodičů získává ji� od roku 1999. 
Co nejvíce prosluněných dnů Vám za Jevíčský zpravodaj přeje Mgr. Jitka Budigová

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Fotoaktuality

V rámci Noci s Andersenem byl 6. 4. zasazen 
u základní školy nový jírovec

V synagoze proběhl úspěšně osmý ročník 
přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka

Občanům na sídlišti A. K. Vitáka a K. Čapka 
začala slou�it dvě nová parkoviště
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Realizace Programu regenerace MPZ Jevíčko a obnova památek v roce 2018
 I v letošním roce jsme díky dobře připraveným podkladům ob-
dr�eli od Ministerstva kultury České republiky dotaci na obnovu 
památek. Celková částka 865 tis. Kč bude rozdělena do pěti pře-
vá�ně sochařských akcí. Na ulici Třebovské 71 bude dokonče-
na soklová část �asády secesního domu č. p. 71. Na Palackého 
náměstí proběhne výměna opukové dla�by a horních stupňů 
kolem sochy sv. Jana Nepomuckého za repliky z pískovce. Zbý-
vající akce se týkají areálu kostela Nanebevzetí Panny Marie, jed-
né z nejvýznamnějších památkově chráněných staveb v Jevíčku. 
Pozorní kolemjdoucí si všimli lešení u vchodu do kostela kvůli 
přístupu k sochařské výzdobě portálu. Předmětem restaurování 
bude také nedaleko stojící rokokový kří�. Ve vnitřních prostorách bude restaurován svatostánek 
hlavního oltáře kostela. �otace MK bude spolufinancována prostředky města ve výši 262.095 Kč  
a prostředky římskokatolické �arnosti Jevíčko ve výši 115.845 Kč.

Kromě ka�doroční obnovy památek z dotace MK budou letos realizovány také 
akce významně spolufinancované Pardubickým krajem. Bude opravena kaplič-
ka před Zadním Arnoštovem a restaurována socha sv. Norberta na kři�ovatce 
Okru�ní I a Třebovská, kterou dal na tomto místě postavit v roce 1752 místní 
kovář Norbert Kawan. Římskokatolická �arnost Jevíčko byla úspěšná se �ádostí 
o dotaci Pk na restaurování nejstarší místní gotické památky – Madony ve vý-
klenku nad vchodem do kaple Bolestné Panny Marie, která by měla získat zpět 
svoji barevnost. Z Programu obnovy venkova bude opraven kří�ek na ulici Hor-
ní a z dotace Ministerstva zemědělství bude spolufinancována stavební obnova 
zdi u kostelíku sv. Bartoloměje, která ji� započala. Rekonstrukcí projde také 
barokní tzv. „Zezulova morová“ kaplička za hřbitovem. V souvislosti se stým 

výročím vzniku Československa bude očištěna a restaurována socha Tomáše Garriguea Masaryka 
z roku 1930 od akademického sochaře Martina Poláka stojící na Palackého náměstí. Památky jsou 
kulturní pamětí našeho národa, proto jejich údr�bě a obnově musíme věnovat patřičnou pozor-
nost. Mgr. Miroslav Šafář
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Vážení spoluobčané, 
tak se nám pomalu zima vzdálila a začíná 
jedno z nejkrásnějších období v roce. Všech-
no se začíná zelenat a i člověk dostává tako-
vou lepší náladu. Tak i zvěř kolem Jevíčka si 
začíná pomalu vyhledávat svá teritoria, aby 
mohla vyvést a vychovat svou novou gene-
raci. Proto bych rád poprosil všechny, které 
toto jarní počasí vytáhne do přírody, jak na 
vycházku, tak při venčení svých čtyřnohých 
miláčků, aby pamatovali na tuto zvěř a sna�ili 
se ji co nejméně rušit. V lokalitách u koste-
líčka a na biocentru byla jevíčskými myslivci 
začátkem jara vypuštěna chovná hejna ba-
�antů. Tímto úsilím se sna�íme udr�et aspoň 
to málo z této krásné zvěře v okolí Jevíčka. 
Rád bych taky poděkoval ZŠ Jevíčko za spo-
lupráci s myslivci při výrobě ptačích budek, 
které se postupně umísťují do vytipovaných 
lokalit. Tak dou�ejme, �e aspoň tímto činem 
se pomů�e v nějaké míře i tomuto malému 
zpěvnému tvoru.
Při výstavbě Rehau byla v zadní části vykáce-
na velká část zeleně, ale po společné doho-
dě se zástupci Rehau a Města Jevíčka bude 
nahrazená adekvátní výsadbou nové zele-
ně v této lokalitě. Také v městě samotném 
bylo nutné některé stromy jak dle posudku  
o stavu, tak při výstavbách nové komunikace 
pokácet, ale kdy� se toto kácení plánuje, tak 
se hned řeší lokality, ve kterých proběhnou 
náhradní výsadby. 
�ále bych se rád také zmínil o tom, �e se daří 
obnovovat technický park města, který ji� byl 
bohu�el zastaralý. �nes postupně přispívá ke 
zkvalitnění a zrychlení prací ve městě. Tímto 
také patří dík pracovníkům městských slu�eb 
za organizaci a práci při údr�bě města. 
Ještě bych rád vzpomněl na všechny zájmo-
vé organizace a spolky, které se v našem 
městě sdru�ují, touto cestou bych jim popřál 
hodně chuti a úspěchů v této činnosti.
S přáním krásných jarních dnů

Martin Pávek

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci květnu 2018 oslaví  
významné �ivotní jubileum 

Stanislav Ducháček
Ladislav Ševčík
Petr Purket
Jaroslav Komárek
Alois Kopřiva
Jindřich Oškera
Miloslava Kučerová
Marta Loosová
Anna Hélová

Připravujeme projekty na  
zateplení

Vá�ení čtenáři zpravodaje,
ve spolupráci s vedením MŠ a ZŠ Jevíčko bylo 
v loňském roce po�ádáno o dotaci na projekt 
„Energetické úspory MŠ Jevíčko“ v rámci Ope-
račního programu �ivotní prostředí. Projekt 
řeší zateplení pláště všech budov v areálu, 
výměnu a zateplení střešního pláště, výměnu 
oken a dveří v hospodářském pavilonu a pa-
vilonu školky, kde je podmínkou výměna stá-
vajících plastových oken za okna s izolačním 

trojsklem. Pavilon MŠ nesplňoval výrazně po-
třebné hodnoty dotace v závislosti na vnitřní 
teplotě a geometrii budovy, resp. velké ploše 
podlahy na zemině a stávajících ji� vyměněných 
oknech. Podmínkou projektu je té� osazení sys-
tému nuceného větrání ve třídách MŠ a ZŠ a vý-
měna stávajícího centrálního kotle. Ve spojova-
cích chodbách budou některá z oken zazděna, 
některá budou vyměněna. Spojovací chodba 
propojující pavilon chirurgie a praktické ško-
ly bude kompletně demontována. Projekt řeší 
také zastřešení dvorního traktu, ošetření zem-
ní vlhkosti, nové zadlá�dění zpevněných ploch  
a jejich odvodnění. Projektové náklady akce 
jsou 15,5 mil. Kč vč. �PH, přičem� výše dotace 
je stanovena na 5,1 mil. Kč. Zastupitelstvo po-
věřilo radu města vyhlášením soutě�e na zho-
tovitele, aby byla známa realizační cena, která 
také stanoví výslednou výši dotace a bude mít 
vliv na konečné rozhodnutí zastupitelů, zda 
realizovat projekt za stanovených podmínek  
s dotační podporou či nikoliv. Realizace je pláno-
vána od července do listopadu letošního roku.
�alším projektem zaměřeným na energetické 
úspory, který připravujeme společně s vedoucí 
PBH, je zateplení bytových domů K. Čapka 782, 
783. Projekt je zaměřen na zateplení obvodo-
vého pláště, výměnu okenních výplní s izolač-
ním trojsklem, izolace stropu suterénu a izolace 
podlahy, půdních prostor a vyregulování otop-
né soustavy navazující na realizaci stavebních 
prací. Zateplení pláště bude provedeno z mine-

rální vaty o tloušťce 16 cm. Objekty jsou zděné 
bez izolace, střecha, půdní prostor ani suterén 
nejsou izolovány, okna, původní špaletová, jsou 
s jednoduchým sklem. Svou roli hraje i skuteč-
nost, �e do objektů z pol. devadesátých let 
nebylo zásadně investováno a stavební práce 
jsou prováděny v re�imu oprav. Aktuálně byla 
podána �ádost o dotaci v rámci Integrovaného 

regionálního operačního programu, v letoš-
ním roce proběhne ještě výběr zhotovitele. 
Realizačně je projekt plánován na jaro 2019, 
rozpočtové náklady na oba domy jsou 10,4 
mil. Kč vč. �PH, tyto by měly být soutě�í roz-
hodně poní�eny. Průkaz energetické nároč-
nosti budovy hodnotí oba domy v kategorii 
� jako méně úsporné.  S ohledem na aktuální 
tepelně technické vlastnosti budovy a zvláště 
pak původních oken pova�ujeme tento pro-
jekt v rámci energetických úspor v sektoru 
bydlení za prioritní.

Mgr. Miroslav Šafář

Omluva
V minulém čísle Jevíčského zpravodaje 
došlo k mylnému uvedení �aktu, �e ve 
východním okolí Jevíčka lze nalézt nejví-
ce pozůstatků Německé dálnice. Správně 
je v západním okolí Jevíčka. 
Tímto se čtenářům Jevíčského zpravoda-
je omlouváme. 

 Redakce Jevíčského zpravodaje

MUDr. Zuzana Šedrlová
Neordinuje 1. pátek v měsíci 

t. j. 4. 5. 2018 a 7. 5. 2018 
� kardiologický kongres. 

Zástup pouze akutní stavy 
MU�r. Trčková a MU�r. Kří�ová 

MUDr. Jana Melková
7. – 11. 5. 2018 DOVOLENÁ

Foto: Pavel Komárek
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Občané Jevíčka, Zadního Arnoštova a Mařína obdrží zahradní 
kompostéry

Vá�ení občané,
v rámci dotačního projektu Regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, z prostředků Operačního 
programu �ivotního prostředí, do kterého se Jevíčko zapojilo, budou moci získat občané Jevíč-
ka, Zadního Arnoštova a Mařína plastový kompostér o objemu 1100 l zdarma. Na jedno číslo 
popisné bude mo�no získat 1 ks kompostéru.  Výdej kompostérů plánujeme v průběhu měsíce 
května. O přesném termínu výdeje budete in�ormováni měst-
ským rozhlasem a na webových stránkách města.
Tento dotační projekt realizuje Region Moravskotřebovska  
a Jevíčska a zapojilo se do něj celkem 13 obcí regionu. Cílem 
projektu je nakládání s biologicky rozlo�itelným odpadem, sní-
�ení nákladů na jeho svoz, ukládání a také recyklace bioodpadu 
a jeho zpětné vracení do zemědělské půdy, které si mů�e vět-
šina zahrádkářů zajistit na svých zahradách a záhonech sama.
Kompostéry budou poskytnuty občanům �ormou smlouvy  
o výpůjčce na dobu pěti let zdarma a po tomto pětiletém  
období  zůstanou v majetku občanů,  kteří si dále s komposté-
rem budou moci ji� nakládat bez jakéhokoliv omezení.
Věříme, �e této mo�nosti vyu�ijete a pomů�ete tak sní�it nákla-
dy na svoz a nakládání s bioodpadem v našem městě.

Vedení Města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 43. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko in�ormuje o konání  
43. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města �ušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 
5 zákona o obcích.

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

�oba konání: 14. 05. 2018 
    od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní
    před zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 04. 2018

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

 

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/80R/2018 cenovou nabídku firmy Kamil 

Pitner, obklady, podlahy, krby, Horní 
Štěpánov 382, IČ: 70274819 na dodání 
a pokládku PVC podlahové krytiny, byt 
č. 1, Kostelní 44, Jevíčko za cenu 14.880 
Kč bez �PH (17.112 Kč vč. �PH) s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčko

1b/80R/2018 cenovou nabídku firmy L. A. 
S. O., spol. s r. o., Mlýnská 258/7, 682 
01 Vyškov, IČ: 26916991 na dodání  
a instalaci 14 kusů po�árních detektorů  
s napojením na ústřednu EZS v pro-
storách chirurgické ambulance MU�r. 
Melkové, K. H. Borovského 586, Jevíčko 
za cenu 52.805 Kč bez �PH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčko

2a/80R/2018 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace MŠ Jevíčko za rok 2017 
se ziskem finanční částky 10.144,50 Kč, 
kdy celá částka ve výši 10.144,50 Kč 
bude převedena do rezervního �ondu

2b/80R/2018 odpisový plán majetku MŠ Je-
víčko na rok 2018 dle zápisu

2c/80R/2018 inventarizační zprávu o prove-
dené �yzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace MŠ 
Jevíčko k 31. 12. 2017

2d/80R/2018 účetní závěrku příspěvkové  
organizace MŠ Jevíčko za rok 2017 
dle předlo�ených podkladů a o úkonu 
schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol

2e/80R/2018 dotaci pro TJ Cykloklub Jevíčko, 
z. s., A. K. Vitáka 597, Jevíčko na podpo-
ru 42. ročníku ZMN, který se uskuteční 
4. � 6. 5. 2018 částkou 80.000 Kč na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

2�/80R/2018 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2017 
se ziskem finanční částky 10.272,49 Kč, 
kdy celá částka ve výši 10.272,49 Kč 
bude převedena do rezervního �ondu

2g/80R/2018 inventarizační zprávu o prove-
dené �yzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace ZŠ Je-
víčko k 31. 12. 2017

2h/80R/2018 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace ZŠ Jevíčko za rok 2017 dle 
předlo�ených podkladů a o úkonu 
schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol

2j/80R/2018 bezplatné zapůjčení vozidla 
města Peugeot Boxer rz 3E2 7833 pro 
Gymnázium Jevíčko, které bude u�ito 
na dopravu �áků školy do Pardubic na 
hasičskou soutě� středních škol, která 
se uskuteční ve dnech 19. � 20. 4. 2018

2k/80R/2018 bezplatné vyu�ití zasedací 
místnosti v budově MěÚ Jevíčko pro  
SPCCH, z. s., ZO Jevíčko, Kobli�ná 125, 
Jevíčko pro setkávání členů svazu v�dy 
ve čtvrtek od 13:00 h do 15:00 h

3a/80R/2018 výsledek výběrového řízení na 
obsazení pracovního místa strá�ník 
Městské policie Jevíčko a schvaluje 

Usnesení ze 80. schůze Rady města Jevíčko konané dne 12. března 2018
uzavření pracovní smlouvy s vítězným 
uchazečem na dobu neurčitou dle zá-
pisu s účinností od 1. 7. 2018

3b/80R/2018 rozpočet a u�ití znaku města Je-
víčka pro pěvecký soubor Cantilo pro 
setkání pěveckých sborů pod záštitou 
Města Jevíčko „Okolo Jevíčka 2018“

3c/80R/2018 pořízení a instalaci herních prvků 
dvojhoupačky a skluzavky od společ-
nosti Bonita Group Service, s. r. o., Ko-
ráb 131, 666 01 Tišnov, IČ: 27738795 do 
částky 80.000 Kč vč. �PH do Panského 
dvora před klubovnu RC Palouček, kdy 
finální rozmístění prvků bude provede-
no na základě dohody se zástupci RC 
Palouček

3d/80R/2018 úpravu pracovní doby pracovnic 
Střediska pečovatelské slu�by Jevíčko 
dle zápisu s účinností od 1. 4. 2018

3e/80R/2018 CN na administraci výběrového 
řízení „Oprava střechy tělocvičny ZŠ“ 
Regionální poradenskou agenturou,  
s. r. o., Starobrněnská 690/20, 602 00 
Brno za cenu 25.000 Kč bez �PH a se-
znam firem k obeslání v rámci VŘ dle 
zápisu

4a/80R/2018 pořízení 8 ks dveří na ubytov-
nu města od společnosti GERBRICH  
s. r. o., Nádra�ní 106, 679 63 Velké Opa-
tovice, IČ: 26961903 za nabídkovou 
cenu 21.703 Kč vč. �PH

4b/80R/2018 smlouva č. 01781731 o po-
skytnutí podpory ze SF�P na projekt  

Krátkodobá pozastávka prací na ulici Okružní IV
Vá�ení občané,
omlouváme se za krátkodobou pozastávku prací na ulici Okru�ní IV v Jevíčku, kde probíhá 
komplexní rekonstrukce vodovodu, kanalizace a dalších souvisejících in�enýrských sítí.
Pozastávka prací byla v 1. polovině měsíce 
dubna způsobena upřesňováním hloubek ka-
nalizačních šachet a dopracováním projektu 
na základě zjištěných kanalizačních přípojek ze 
strany od ulice Na Salajce a sběrného dvora, je-
jich� upřesnění proběhlo a� na základě kame-
rové prohlídky v první polovině dubna. Práce by 
ji� nyní měly probíhat bez dalších pozastávek.

Děkujeme za pochopení, 
vedení Města Jevíčka.
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Usnesení ze 41. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 19. března 2018

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

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Rudol�a Berana a Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/41Z/2018 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Jaroslava Zezulu a Martina Pávka

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/41Z/2018 program zasedání
2/41Z/2018 návrhovou komisi ve slo�ení: Mgr. 

Jiří Janeček, Bc. Jan Finsterle, Mgr. Jana 
Junková

4/41Z/2018 zrušení předkládání ročních zpráv 
výborů a komisí na jednání zastupitel-
stva z důvodu zasílání pravidelných in-
�ormací během roku

5a/41Z/2018 rozdělení příspěvků z rozpočtu 
města na opravu nemovitých kulturních 
památek v rámci Programu regenera-
ce městských památkových rezervací 
a městských památkových zón v roce 
2018 dle přílohy zápisu

5b/41Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Výměna stupňů a dla�by kolem 
sochy sv. Jana Nepomuckého Jevíčko“, 
ve kterém nejvýhodnější nabídku po-
dal ak. sochař Martin Pokorný, Jeseni-
ova 67, 130 00 Praha 3 za nabídkovou 
cenu ve výši 248.015,50 Kč bez �PH 
(285.217,80 Kč vč. �PH)

5c/41Z/2018 cenovou nabídku a SO� mezi 
Městem Jevíčko a ak. sochařem Mar-
tinem Pokorným, Jeseniova 67, 130 
00 Praha 3 na akci „Výměna stupňů  
a dla�by kolem sochy sv. Jana Nepo-
muckého Jevíčko“ za nabídkovou cenu 
248.015,50 Kč bez �PH (285.217,80 
Kč vč. �PH) se spolufinancováním MK  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5d/41Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Obnova �asády (bosá�e) průčelí 
domu č. p. 71 na ul. Třebovská, Jevíčko 
� soklová část“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma František Hanzal, 
�r. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko za na-
bídkovou cenu ve výši 151.877 Kč bez 
�PH (183.771 Kč vč. �PH)

5e/41Z/2018 cenovou nabídku a SO� mezi 
Městem Jevíčko a firmou František 
Hanzal, �r. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko 
na akci „Obnova �asády (bosá�e) průčelí 
domu č. p. 71 na ul. Třebovská, Jevíčko 
� soklová část“ za nabídkovou cenu ve 
výši 151.877 Kč bez �PH (183.771 Kč vč. 
�PH) se spolufinancováním MK a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

5�/41Z/2018 �ádost ŘKF Jevíčko o příspěvek 
z programu Regenerace MPZ Jevíčko 
(dotace MK) na akci: „Restaurování ro-
kokového kří�e Jevíčko“ ve výši 96.000 
Kč

5g/41Z/2018 �ádost ŘKF Jevíčko o příspěvek 
z programu Regenerace MPZ Jevíčko 
(dotace MK) na akci: „Restaurování sva-
tostánku hl. oltáře KNPM Jevíčko“ ve 
výši 296.000 Kč

5h/41Z/2018 �ádost ŘKF Jevíčko o příspěvek 
z programu Regenerace MPZ Jevíč-
ko (dotace MK) na akci: „Restaurování 
vstupního portálu kostela NPM Jevíčko“ 
ve výši 298.000 Kč

6/41Z/2018 smlouvu o smlouvě budoucí kup-
ní o prodeji pozemku p. č. 53 � zahrada 
v k. ú. Jevíčkopředměstí H*** S***, ***, 
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7a/41Z/2018 bezúplatný převod hydraulické-
ho vyprošťovacího zařízení NARIMEX 
včetně příslušenství jako humanitární 
pomoc na Ukrajinu, Státnímu hasičsko 
záchrannému sboru U�horod a vyřazení 
zařízení z majetku Města Jevíčko

7b/41Z/2018 cenovou nabídku na recyklaci 
as�altů a betonů od firmy RESTA, s. r. o., 
Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov, IČ: 
14616807 za nabídkovou cenu 101.640 
Kč vč. �PH

7d/41Z/2018 prodej pozemků p. č. 2370 (245 
m2) a p. č. 2371 (1475 m2), oba trva-
lý travní porost v k. ú. Zadní Arnoštov 
M*** S***, *** Měnín za cenu 5 Kč/m2, 
celkem 8.600 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a M*** S*** na 
prodej pozemků p. č. 2370 a p. č. 2371, 
oba v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7e/41Z/2018 koupi pozemku pod budovou 
kina p. č. st. 108/1 (55 m2) � zastavěná 
plocha a nádvoří a p. č. 3191 (14 m2) 
� ostatní plocha, oba v k. ú. Jevíčko-
�předměstí od České republiky � Úřad 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových za kupní cenu 58.800 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Českou republikou � Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových na koupi pozemků p. č. st. 108/1 
a p. č. 3191, oba v k. ú. Jevíčko�před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7�/41Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Restaurování sochy sv. Norberta 
Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podal BcA. �aniel Bartoš, Svi-
tavská 26, 568 02 Svitavy, IČ: 65190629 
za nabídkovou cenu ve výši 119.700 Kč 
bez �PH (137.655 Kč vč. �PH)

7g/41Z/2018 cenovou nabídku a SO� mezi 
Městem Jevíčko a BcA. �anielem Bar-
tošem, Svitavská 26, 568 02 Svitavy, IČ: 
65190629 na akci „Restaurování sochy 
sv. Norberta Jevíčko“ za nabídkovou 
cenu 119.700 Kč bez �PH (137.655 Kč 
vč. �PH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7h/41Z/2018 cenovou nabídku Ing. Ivana Šíra, 
Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové 
na projekt přechodu pro chodce v uli-
ci Brněnská a dvou parkovacích ploch 
(celkem 21 + 11 parkovacích stání)  
v ulici Okru�ní IV ve výši 138.000 Kč bez 
�PH (166.980 Kč vč. �PH)

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
7c/41Z/2018 bod usnesení ZM č. 7/39Z/2018 

ze dne 15. 1. 2017 � ZM schvaluje prodej 
pozemku p. č. 4236/11 (798 m2) � orná 
půda v k. ú. Jevíčko�předměstí L*** H***, 
*** Jevíčko za cenu 500 Kč bez �PH/m2, 
celkem 399.000 Kč bez �PH + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + úhra-
du nákladů na realizaci přípojek stavby 
na tomto pozemku ve výši 74.398 Kč + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  

„Jevíčko � Návrh výsadeb na veřejném 
prostranství předprostoru hřbitova“ ve 
výši 248.869 Kč (vlastní zdroje �adatele 
62.217 Kč)

4d/80R/2018 příjezd vozidel na staveniště 
společnosti Rehau Automotive, s. r. o., 
Jevíčko přes obslu�nou cestu (euroces-
tu) s podmínkou spoluúčasti na případ-
né opravě pou�ívané obslu�né komuni-
kace (eurocesty)

5/80R/2018 vyhlášení zadávacího řízení a se-
znam firem pro obeslání na akci „Kame-
rový systém města Jevíčka“ dle zápisu  
k dodání CN

6/80R/2018 návrh technického opatření k od-
stranění vlhkosti omítek v bývalé výva-
řovně na ul. Soudní 51 v Jevíčku pro-
střednictvím firmy Remmers do částky 
15.000 Kč bez �PH

7a/80R/2018 kácení a zadání veřejné soutě�e 
dle doporučení uvedeného v zápisu ko-
mise �P ze dne 5. 3.2018

7b/80R/2018 náhradní výsadbu 1 ks jírovce 
před budovou zámečku místo nemoc-

ného a pokáceného stromu, kterou 
provedou �áci ZŠ Jevíčko v rámci akce 
„Noc s Andersenem“

7c/80R/2018 zájem o účast ve výzvě MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko a záměr 
vyhlášení soutě�e na studii parkových 
úprav a pověřuje místostarostu ve spo-
lupráci s vedoucím organizačního od-
boru přípravou podkladů pro vyhlášení 
soutě�e na studii parkových úprav

8/80R/2018 nájemné v bytě č. 1, Na Salaj-
ce 323, Jevíčko ve výši 1.884 Kč/měsíc  
s účinností od 1. 3. 2018

Rada města Jevíčko pověřuje
2i/80R/2018 sociální pracovnici provedením 

sociálního šetření k osobě dle zápisu, 
které bude podpůrné pro další rozho-
dování o mo�nosti přidělení bytu č. 10 
na ul. K. Čapka 782 v Jevíčku

Rada města Jevíčko souhlasí
3�/80R/2018 s realizací projektu environmen-

tální výchovy s názvem „Přírodní zahra-

da ZŠ Jevíčko“, který bude realizován 
na pozemku města p. č. 175/5 v k. ú. 
Jevíčko�předměstí

Rada města Jevíčko uděluje
4c/80R/2018 souhlas firmě �oZBos, s. r. o., 

Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice  
s objízdnými trasami po místních ko-
munikacích města v rámci úplné uza-
vírky silnice III/36612 a ulice Okru�ní IV 
v Jevíčku v termínech:

� ETAPA I. (ulice Okru�ní IV) 1. 4. 2018 � 8. 5. 
2018

� ETAPA II. (ulice Okru�ní IV + předla�ba Palac-
kého nám.) 9. 5. 2018 � 30. 6. 2018

� ETAPA III. (ulice Okru�ní IV + kři�ovatka s ul. 
Brněnská) 1. 7. 2018 � 16. 8. 2018

� ETAPA IV. (ulice Okru�ní IV + pouť města Je-
víčko) 17. 8. 2018 � 18. 8. 2018

� ETAPA I. (ulice Okru�ní IV) 19. 8. 2018 � 23. 
8. 2018

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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a L*** H*** na prodej pozemku p. č. 
4236/11 v k. ú. Jevíčko�předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí představení se nové vedoucí pečovatelské 
slu�by Mgr. Miroslavy Čepové, která nastoupi-
la 1. 3. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí zprávu o činnosti MP Jevíčko za rok 2017 
a zprávu o činnosti MP Jevíčko za měsíc únor 
2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
rozdělení příspěvků z rozpočtu Římskokato-
lické �arnosti Jevíčko na opravu nemovitých 
kulturních památek v rámci Programu re-
generace městských památkových rezervací  
a městských památkových zón v roce 2018 dle 
přílohy zápisu
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výsledek zadávacího řízení a cenovou nabídku 
na akci „Restaurování rokokového kří�e Jevíč-
ko“, ve kterém nejvýhodnější nabídku podal 
ak. sochař Martin Pokorný, Jeseniova 67, 130 
00 Praha 3 za nabídkovou cenu ve výši 102.000 
Kč bez �PH (117.300 Kč vč. �PH), kdy investo-
rem bude Římskokatolická �arnost Jevíčko

Máme za sebou první jarní den, velikonoční svátky a jaro nám ťuká na dveře. 
S příchodem jara osedlávají své nadupané stroje i motorkáři a v ulicích je  
i více cyklistů. Právě cyklistům a nejen jim jsme věnovali minulý článek. �nes 
bychom vám rádi představili nový celorepublikový preventivní projekt Policie 
České republiky a Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR za-
měřený na bezpečnost řidičů motocyklů. Mimochodem tuto společnost jsme 
zmiňovali ji� v minulém článku a řidičům seniorům jsme doporučovali jejich 
projekt „Jedu s dobou“. 
Aktuální projekt pro motorkáře se jmenuje „Začněme spolu aneb kolama 
dolů“ a jeho pilotní akce se uskuteční právě v Pardubickém kraji v neděli 22. 
dubna 2018. Zhruba v 10 hodin odstartuje z Pardubic společná jízda zájemců 
z řad motorkářů v doprovodu dopravních policistů na motocyklech. Trasa 
výjezdu povede přes Seč – Horní Bradlo – Trhovou Kamenici – Nasavrky – 
Le�áky – Prosetín – Skuteč – Lu�i a� na polygon do Vysokého Mýta, kde bude 
pro všechny připraven zhruba čtyřhodinový program. V areálu výcvikového 
centra proběhnou ukázky bezpečné jízdy i aktivní trénink bezpečné jízdy pro 
jednotlivce. Součástí programu bude i prezentace všech mo�ností polygonu 
tak, aby si sami motorkáři vybírali, které prvky a kurzy si chtějí vyzkoušet  
a ke kurzům bezpečné jízdy se sami opakovaně vraceli. Aktivní účastníci jízdy 
obdr�í před začátkem jízdy reflexní šle, které přispívají ke zvýšení viditelnosti 
v silničním provozu.
�o realizace projektu se zapojí všechna výcviková centra v České republice, 
která se zabývají bezpečnou jízdou. Pokud jste tedy první vyjí�ďku promeš-
kali a nechcete čekat do příštího roku, mů�ete se podívat na naše webo-
vé stránky www.policie.cz, kde naleznete článek s instrukcemi k této akci  
a v něm přesné termíny a místa dalších společných vyjí�děk. Nejbli�ší termín 
a místo pro motocyklisty z Pardubického kraje bude 5. května 2018, kdy se 
odjí�dí z �eštného v Orlických horách směrem na polygon v Hradci Králo-
vé. Ředitel slu�by dopravní policie Policejního prezidia ČR plk. Tomáš Lerch  
k realizaci projektu dodává: „Začátek motorkářské sezóny je vždy spojen  
s určitou nedočkavostí motorkářů konečně vyjet. Tímto projektem chce-
me podpořit bezpečnost a pravidelné zdokonalování řidičských doved-
ností řidičů motocyklů po zimní přestávce, kdy nezvládnutí stroje bývá 
častou příčinou dopravních nehod.“ Tak�e … Začněme spolu a hlavně kola-
ma dolů!!! Hezké jarní dny vám přeje

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výsledek zadávacího řízení a cenovou nabíd-
ku na akci „Restaurování svatostánku hl. oltáře 
KNPM Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala ak. soch. Nina Jindřichová, Trno-
vá 25, 252 10 Mníšek pod Brdy za nabídkovou 
cenu ve výši 292.000 Kč bez �PH (335.800 Kč 
vč. �PH), kdy investorem bude Římskokatolic-
ká �arnost Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výsledek zadávacího řízení a cenovou nabídku 
na akci „Restaurování vstupního portálu koste-
la NPM Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější na-
bídku podala firma Sochaři,v. o. s., Hodolanská 
30, 772 00 Olomouc za nabídkovou cenu ve 
výši 296.300 Kč bez �PH (340.745 Kč vč. �PH), 
kdy investorem bude Římskokatolická �arnost 
Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
odvolání nájemníků pozemku proti záměru 
prodeje pozemku p. č. 53 v k. ú. Jevíčko�před-
městí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o činnosti JS�H Jevíčko za rok 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výroční zprávu MěÚ Jevíčko a jeho organizač-
ních slo�ek za rok 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
návrh kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a společností �evelopment Minářová, s. r. o. 

V rámci oslav 760 let  
od povýšení města Jevíčka  

na město královské vyhlašujeme:

Výtvarnou a literární soutěž na téma

Jevíčko - naše město od historie  
po současnost

� Soutě� bude probíhat od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018
� Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na Vánočním jar-

marku na Palackého náměstí 14. 12.   
   2018
� Soutě� je určena dětem a mláde�i �ijící v Jevíčku včetně 

městských částí Zadní Arnoštov a Mařín, všem �ákům, 
studentům navštěvující jevíčská školská zařízení

� Soutě�e se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy (třída, 
skupina, oddíl, apod.)

� Soutě�it se bude v oboru výtvarném a literárním v kate-
goriích podle věku –předškolní  3 � 4 roky, 5 � 7 let, školní 
1. � 2. třída, 3. � 5. třída, 6. � 9. třída, střední škola (rozho-
dující je věk autora v den odevzdání díla)

Soutě�ící se mohou zúčastnit jak literární tak výtvarné sou-
tě�e, jako jednotlivec i jako skupina.

Technika výtvarného díla i rozměry jsou libovolné.

Rozsah a slohový útvar literárního díla je také libovolný.

�ílo musí být označeno jménem autora, věkem (třídou), 
adresou a kontaktním tele�onem na zákonného zástupce 
nebo učitele.

Výtvarná díla budou vystavena v adventním čase v průjez-
du u TIC Jevíčko.

Vybraná literární díla budou otištěna v Iniciálech, příloze 
Jevíčského zpravodaje.

TIC a kulturní komise Města Jevíčka

na prodej pozemků p. č. 4236/9, p. č. 4236/10, 
p. č. 4236/11, p. č. 3593/1 a p. č. 3593/2, vše v 
k. ú. Jevíčko�předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
odpovědi na dotazy zastupitelů týkající se vy-
sílání in�okanálu kabelové televize
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise pro dopravu, doprav-
ní obslu�nost a bezpečnost, která se konala  
21. 2. 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 sboru pro občanské zále�itosti, 
která se konala 5. 3. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise �ivotního prostředí, 
která se konala 5. 3. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
in�ormaci starosty o plánované náhradní vý-
sadbě veřejné zeleně ve městě za realizovaná 
kácení
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
porovnání daňové výtě�nosti města ke konci 
února 2018

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Sběr starého papíru
Kdo:     Základní škola Jevíčko a Mateřská škola Jevíčko ve spolupráci  
 Městem Jevíčko
Kdy:      14. května 2018 od 8:00 do 16:00 hodin
             15. května 2018 od 7:00 do 16:00 hodin
Kde:     Panský dvůr � prostor za Základní školou Jevíčko 
Upozornění na změny: � místo sběru papíru � čas začátku sběru

Z papíru je NUTNÉ vytvořit balíčky, které budou dr�et pevný tvar � např. 
umístěním volně vlo�eného papíru do pevné papírové krabice, svázáním 
do balíčků. Pokud budete vytvořené balíčky s papírem svazovat, pou�ijte 
dostatečně PEVNÝ provázek (není vhodné jej balit do lepicí �ólie např. 
izolepou).
Abychom dokázali zajistit výkup za nejvyšší mo�nou cenu, je NUTNO 
být důslední v třídění � papír nesmí obsahovat příměsi (zkušenosti  
z minulosti � v některých odevzdaných balících, krabicích a pytlích jsou 
zbytky plastových obalů, u kní�ek nejsou odstraněny desky, reklamní 
letáky a časopisy jsou v plastových obalech, ve kterých jsou doručovány 
do schránek apod.). Tyto nedostatky nám dělají výrazné problémy při 
zajišťování výkupu papíru.
�ěkujeme za pochopení a podporu.

                                František Skácel, Základní škola Jevíčko

Sport na ZŠ v Jevíčku
Počátek jara byl v naší škole ve znamení florbalu. O velkých přestávkách 
nadšeně trénovali nejen chlapci, ale i děvčata. Všechny hráče i hráčky 
měla na povel paní učitelka Jitka Jelínková, která o přestávkách s �áky 
„trénovala“. Postupně pak všichni díky paní učitelce vyjí�děli na oblastní 
utkání do Moravské Třebové.
�ívky 4. � 5. tříd – jmenovitě 
Kateřina Kosíková, Veronika 
Sedláková, Tereza Trmačová, 
Františka Bojanovská, Lucie 
Kalousková a Kateřina Martincová 
� vyrazily jen tak na zkušenou.  
Bojovaly v Moravské Třebové 
ve třech utkáních ze všech sil a 
nakonec obsadily překrásné druhé 
místo, Veronika Sedláková byla 
vyhlášena nejlepší střelkyní. 
Chlapci 4. � 5. tříd nás tentokrát reprezentovali v tomto slo�ení: Jan 
Jelínek, Max Krejčí, Miloslav Parolek, kluci Andrlíkovi, Radek Martinec, 
Ivo Machálek, Martin Šebela a Matěj Luňáček. Chlapci nejprve bojovali 
v Moravské Třebové, odtud postoupili do okresního kola v �olním 
Újezdu u Litomyšle. Odtud se  sice vrátili bez medailových pozic, co� ale 
nezabránilo jejich nadšení – o přestávkách hrají florbal dál.
 A završením školní florbalové horečky byl boj �áků 1. � 3. tříd v oblastním 
kole, opět v Moravské Třebové. Tady naši školu reprezentovali tito �áci: 
Ondřej Košťál, Vítězslav Jelínek, Štěpán Parolek, Jakub Khýr, Ladislav 
Becha, Matyáš Jirgl, Jan Košťál a Jeremiáš Plhoň. Kluci rovně� trénovali 
o velkých přestávkách, do hodin se vraceli celí zpocení. �o Moravské 
Třebové jeli na zkušenou, o to bylo větší zklamání v jejich řadách, kdy� 
se dozvěděli, �e o ztraceném druhém místě rozhodla jedna netre�ená 
branka. Takový je sport, kluky neúspěch však neodradil a hrají dál :�). 
Ve škole cvičí �áci v rámci tělesné výchovy v průběhu zimy a předjaří  
i gymnastiku. A tak se těsně před soutě�í o přestávkách kromě florbalu 
trénují i kotouly vpřed a vzad, stoj na lopatkách a jiné předepsané 
gymnastické prvky. 
A vrcholem snahy je v�dy na konci března „Gymnastický čtyřboj”  
v Moravské Třebové. Svoje předepsané cviky mají zvlášť �áci 1. � 3. tříd 
a jiné předepsané cviky mají �áci 4. � 5. tříd. Letošní rok vyjelo do 
Moravské Třebové na gymnastiku třicet �áků – kluků i holek, kteří 
nelenoší a cvičí :�). Naši �áci soutě�ili s �áky z osmi škol v oblasti 
Moravská Třebová.
Letošní rok se dařilo a sklizeň medailí byla veliká. Štěpán Parolek z první 
třídy obsadil druhé místo, Ester Plhoňová z druhé třídy zvítězila, Ane�ka 
Parolková obsadila ve stejné kategorii třetí místo. V  kategorii třetích tříd 
zvítězil Jakub Khür a Jan Košťál obsadil třetí místo. Františka Bojanovská 
v kategorii pátých tříd obsadila třetí místo a Radek Martinec ve své 
kategorii zvítězil.

Mgr. Jana Ševčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

NOCOVÁNÍ S KNIHOU
�ne 6. 4. 2018 se na naší škole 
uskutečnil další ročník „Nocování 
s knihou“. Jako ka�doročně jsme 
program s dětmi zahájili v kině, kde 
si učitelský sbor připravil pro děti 
krátkou hranou pohádku a také zde 
byl vyhlášen další ročník literární 
soutě�e „Andersenova tu�ka“. Poté 
se děti přesunuly do školy, zde pro 
ně byla nachystána stanoviště, kde 
plnily různé zapeklité úkoly. Letošní 
ročník se nesl v duchu knihy 
„Povídání o pejskovi a kočičce“ 
a knih pana Foglara.  Po splnění 
úkolů děti hledaly poklad, který jim 
byl odměnou za dobře vyřešené 
úkoly. 

Za ZŠ  Mgr. Jana Junková

Ocenění v okresním kole recitační soutěže
I v letošním roce jsme se zúčastnili okresního kola recitační soutě�e. 
Základní školu Jevíčko reprezentovaly ve dvou kategoriích čtyři 
recitátorky. Okresní kolo bylo nabité výbornými texty a skvělými výkony, 
jak ostatně potvrdila i odborná porota. Naše recitátorky si vedly velmi 
dobře, nakonec si Magda Vymětalová a Anna Vymětalová odvezly 
čestné uznání. Nyní si v čtenářském klubu Káčko od recitace chvilku 
oddychneme, ale ji� na konci měsíce května si mů�ete přednes textů 
poslechnout na Jevíčkovění. 

Jiřina Finsterlová

Zasadili jsme nový strom před budovu Zámečku
Vá�ení občané,
jistě jste zaznamenali, �e v březnu byl před budovou Zámečku poká-
cen poslední ze vzrostlých jírovců z původní aleje. Po tomografickém 
průzkumu stromu bylo z důvodu bezpečnosti, kdy se uvnitř stromu 
nacházelo prohnilé dřevo, rozhodnuto o jeho pokácení. 
Abychom však co nejdříve nahradili prázdné místo novým stromem, 
co� doporučila komise �ivotního prostředí města, proběhlo na zákla-
dě návrhu zastupitelky našeho města a učitelky ZŠ Jevíčko Mgr. Jany 
Junkové v tomto místě slavnostní zasazení nového jírovce (kaštanu) u 
příle�itosti akce ZŠ Jevíčko „Noc s Andersenem“ 6. 4. 2018. Pan ředitel 
ZŠ Jevíčko Mgr. Miloslav Parolek, učitelé a �áci Základní školy Jevíčko 
tedy za odborné asistence městského zahradníka Petra �okoupila a 
pana školníka ZŠ Františ-
ka Skácela zasadili v místě 
pokáceného stromu nový 
jírovec. Akci podpořili svojí 
účastí i zástupci města, sta-
rosta �ušan Pávek dipl.um. a 
místostarosta Mgr. Miroslav 
Ša�ář. Strom byl vysazen za 
finanční podpory místního 
občana pana Roberta Bílka, 
za co� velmi děkujeme.
�ěti se tak mohly příkladně seznámit s tím, jak správně zasadit strom 
a jak o něj pečovat.
V letošním roce plánujeme v Jevíčku vysadit na veřejných prostran-
stvích města minimálně dalších 50 nových stromů, abychom tím na-
hradili stromy, které byly v letošním roce ve městě pokáceny buď ze 
zdravotních důvodů, nebo v souvislosti s investiční činností města.

Vedení Města Jevíčka
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V letošním roce jsme jeli do Pardubic se čtyřmi �elízky v ohni. V prv-
ní kategorii reprezentovala gymnázium Natálie Finsterlová z prvního  
ročníku, která má ji� za sebou spoustu recitačních i hudebních úspěchů.
�ruhá kategorie byla poměrně silně zastoupená bardy této soutě�e, 
Petrem Veselkou, Víťou Václavkem ze třetích ročníků a Zdeňkou Maue-
rovou ze čtvrtého ročníku, která ji� čyřikrát za sebou postoupila do kola 
celostátního.
I letos jsme byli úspěšní, řekla bych, �e velmi úspěšní. Neboť Zdeňka 

Mauerová a Petr Veselka postoupi-
li ve své kategorii do kola celostát-
ního a Natálie Finsterlová získala  
2. místo.
Všem patří velká gratulace a v ce-
lostátním kole mnoho štěstí.

                           
Za Gymnázium Jevíčko 

   Mgr. Jana Sedláčková

Wolkerův Prostějov 2018

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Úspěchy žáků ZUŠ Jevíčko v krajských kolech soutěží

Zprávy z DM
zkoušku z literatury a českého jazyka. Všem „našim“ maturantům z �M 
(a nejenom jim) dr�íme palce a přejeme jim úspěšné zakončení studia 
na Gymnáziu Jevíčko.  

                                                               Mgr. Darina Gnipová

Ji� pátým rokem se účastníme se studenty recitační soutě�ní přehlídky 
Wolkerův Prostějov.
Krajské kolo této presti�ní soutě�e se konalo 8. 3. v �ivadle Ane�ky 
České v Pardubicích. Budova divadla, sváteční a příjemné prostředí, 
skvělí mladí lidé dávají této soutě�i ú�asnou atmos�éru.
Recituje se ve třech kategoriích, my zpravidla ve dvou, neboť třetí 
kategorie se týká lidí s věkem nad 20 let.

1. místo – p. uč. Mgr. Kateřina Konečná, Eva �ou�elková – 2. místo 
– p. uč. Bc. Lucie Kucianová, V. kategorie – Jakub Kadlec – 1. místo s 
postupem do ústředního kola – p. uč. Mgr. Kateřina Konečná, klavírní 
doprovod p. uč. Ivana Svojanovská.
V sobotu 26. března se konala ve Svitavách v kulturním areálu Fabrika 
okresní celostátní soutě� tanečního oboru.
V této soutě�i vystupovali �áci ve dvou choreografiích a jejich vystoupení 
mů�eme zhodnotit jako úspěšné.
Za první choreografii pod názvem „Ka�dá jsme jiná“ Jana Valíčková, 
Antonie Kosinová, Ivana Blchová, Kateřina Popelková a Adéla Hrouzková 
obdr�ely diplom za 2. místo. V další sólové choreografii pod názvem 
„Zpráva“ získala Natálie Zikmundová 1. místo s postupem do krajského 
kola, co� je velké ocenění.
Za účast i úspěchy �áků a učitelů všem děkuji.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

V pondělí 26. března 2018 se konalo krajské kolo soutě�e ZUŠ ve hře na 
dechové dřevěné nástroje ve Vysokém Mýtě. Petr �vořáček – klarinet IX. 
kategorie se umístil na 3. místě – p. uč. Mgr. art. Ondřej Čada, klavírní 
doprovod p. uč. Ivana Svojanovská.
V úterý 27. března se konalo krajské kolo soutě�e ZUŠ v bicích nástrojích 
ve Vysokém Mýtě. Jakub Herčka získal v I.a kategorii (bicí souprava)  
3. místo, Vojtěch Tlamka v kategorii VI.a (bicí souprava) a VI.b (melodické 
a ostatní bicí) získal dvě 2. místa – p. uč. Petr Prosser �iS., klavírní 
doprovod p. uč. Ivana Svojanovská.
Ve středu 28. března se konalo krajské kolo soutě�e ve hře na dechové 
�esťové nástroje ve Vysokém Mýtě. VIII. kategorie – Kateřina Pávková – 
1. místo trombon – p. uč. Jan Kozelek �iS.  Jakub Kadlec – 1. místo tenor 
– p. uč. Jan Kozelek �iS., klavírní doprovod p. uč. Martin Kouřil dipl. um.
Ve středu 28. března se konalo krajské kolo soutě�e v sólovém  
a komorním zpěvu v Pardubicích.  0. kategorie – Klára Náro�ná –  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Během února byly na �M dokončeny plánované práce – výmalba všech 
chlapeckých pokojů v přízemí, chodby, klubovny a kuchyňky. Na dvou 
klubovnách byly nainstalovány nové televizory. Někteří �áci 2. ročníku 
začali navštěvovat taneční kurzy pro pokročilé, opět pod vedením pana 
Bílka. Prostory pro tyto kurzy – jevíčskou synagogu – poskytlo město 
Jevíčko. V březnu byli studenti vyzváni, aby pokořili „Intrrekordy“ – 
třeba v disciplínách „Rychle povleč!“ nebo „Sed zády ke stěně“ – viz 
�otografie. K blí�ícím se velikonočním svátkům zorganizovala vedoucí 
vychovatelka p. Va�ková  „Velikonoční rozjímání“, kde si zájemci mohli 
ozdobit kraslici a ochutnat oblíbené čokoládové �ondue. S příchodem 
prvních teplých jarních dnů paní vychovatelka Blahová zahájila dlouho 
očekávané sportovní hry na víceúčelovém školním hřišti. 11. dubna 
absolvovali letošní maturanti první část maturity, a sice písemnou 

Odpad v přírodě
Tito důchodci moc odpočinku neznají. Nashledanou paní a kde jim 
byl konec. Ani nevím, zda jsem jim poděkovala za to, co pro naši krás-
nou přírodu dělají. A tak co myslíte, půjdeme také trochu příkladem? 
Teď po dlouhé zimě jdeme za sluníčkem do přírody a kocháme se 
nad rozkvetlými fialkami a třeba kousek dál le�í plastová lahev nebo 
plechovka. Vezmeme to domů a hodíme, kam patří. Vím, �e takto  
z lesa nosí odpad i někteří myslivci. Naše lesy i příroda si to zaslou�í.

S pozdravem Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

Kdy� jedeme autem, vidíme okolo cesty různý odpad, který většinou 
vyhodí řidiči z auta.
Naší dědinou u� léta občas projdou man�elé Jeřábkovi z Předního  
Arnoštova. Snad ka�dý je u� zná. Tuhle jsem se s nimi zastavila, kdy� si 
právě dávali malou svačinku.
Při našem krátkém rozhovoru mně řekli, �e se právě chystají sbírat  
odpad u nás na kopci zvaném Višňovka. A �e u� od začátku letošního 
roku nasbírali 6 velkých pytlů odpadků v okolí a hodlají pokračovat.
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Novinky z Basketbalového klubu Jevíčko 
�ne 24. března se pod záštitou projektu „Sportuj s námi“ uskutečnila 
další basketbalová sobota v hale na �líbkách. Za účasti 50 dětí, studentů 
a jejich rodičů jsme si u�ili příjemné sportovní dopoledne. Soutě�ilo se  
v hodu na koš, v driblinku apod. Součástí programu byl i přátelský zápas 
mezi klubovými týmy.
V květnu zavítá naše dru�stvo starších děvčat do Borotína u Tábora, 
kde se uskuteční celorepublikový basketbalový turnaj kategorie U17. 
V loňském roce jsme si odtud dovezli 4. místo, které letos budeme 
obhajovat v konkurenci 8 týmů.
Následně nás čeká účast na dalším turnaji v Mohelnici.
Trénovat budeme do konce května a sezónu opět uzavřeme Nocí  
s basketbalem (12ti hodinový noční nonstop zápas pro všechny členy 
klubu i širokou veřejnost).
Největší výzvou pro Basketbalový klub Jevíčko je přihlášení dru�stva 
starších hráčů do nadregionální soutě�e v sezóně 2018/2019. 
Momentálně usilujeme o certifikaci sportovní haly na �líbkách, kde by 
měly probíhat mistrovské zápasy. Uzavírka přihlášek je na konci května 
a do té doby nás čeká spousta práce a zařizovaní.
�ou�áme, �e se nám vše podaří dotáhnout do úspěšného konce  
a naši kluci si zahrají skvělý basketbal se špičkovými týmy (Pardubice, 
Šumperk, Poděbrady a další).
�r�te nám palce. Basketbalu zdar!

Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal
 

BASKET KLUB JEVÍČKO

Župní turnaj ve FLORBALU
Během víkendu o jarních prázdninách se ve sportovní hale Tyršovy 
plovárny uskutečnil sokolský �upní (krajský) turnaj ve florbalu  
v kategoriích mladších �áků, dorostenců a mu�ů. Z kterého v�dy první 
tým postupuje na oblastní přebor západ v Praze. V sobotu 17. 3. se  
v kategorii II. starší �áci/dorostenci mezi sebou utkala 4 dru�stva ze 
sokola Jevíčko, Chocně, Letohradu a Rovně. Poslední zápas sehráli 
florbalisté z Jevíčka s týmem z Chocně, který s převahou vyhráli 10:3 
a skončili tak na 3. místě. V III. kategorii junioři/mu�i se na prvním 
postupovém místě umístili loňští přeborníci ČOS ze sokola Roveň. Na 
2. postupovém místě borci z Městečka Trnávky. Bramborovou medaili 
si odvá�í nováček soutě�e sokol �ivanice, který hrál vyrovnaný zápas  
o třetí místo s Makovem. V neděli 18. 3. do Jevíčka přijeli hráči z Klubu 
SPV Pardubice a mladší �áci ze sokola Letohrad, kteří obhajovali postup. 
V kategorii Ib mladší �áci ve věku 11 a� 13 let domácí dru�stvo obsadilo 
1. místo a postoupilo tak za naši �upu do oblastního přeboru západ, který 
se hraje v Tyršově �omě v Praze 15. dubna. Celkem se celovíkondového 
přeboru zúčastnilo 108 sportovců z Pardubického kraje. Za TJ Sokol 
Jevíčko bych chtěl poděkovat všem organizátorům – �aně Musilové, 

Oldřichu Loubalovi, �áše 
Pluskalové, dále správci 
haly Radku Sedlákovi  
a provozovatelům Kavárna 
– Bar 2. Svět man�elům 
Ivkovičovým za hladký 
průběh turnajů. A našemu 
novému trenérovi, Láďovi 
Vaškovi, popřát hodně 
štěstí na oblastním 
přeboru v hlavním městě.
náčelník T.J. Sokol Jevíčko 

Vít Musil

Pečovatelská služba není pouhý rozvoz obědů

 T.J. SOKOL JEVÍČKO, ODDÍL FLORBAL

Nastává čas před polednem a před domem zastavuje červené auto  
s jídlonosiči. Vystupuje z něho pečovatelka, která vchází do domu, po 
chvíli se vrací a pokračuje dál. Tento obrázek lze ve městě Jevíčku vídat 
pět dní v týdnu, čtyři týdny v měsíci. Mnoho lidí tak mů�e získat mylný 
dojem, �e to je hlavní činnost, na které stojí poskytování pečovatelské 
slu�by. Opak je ovšem pravdou. Rozvoz a donáška obědů je pouhou 
součástí nabízených slu�eb. Jejich poskytování se řídí mnoha zákony, 
především pak Zákonem o sociálních slu�bách, který jasně vymezuje 
činnosti, cílovou skupinu, �ormu poskytování slu�by a další. U�ivateli 
v našem městě a přilehlých obcích jsou především senioři či osoby 
se sní�enou schopností soběstačnosti. Pokud se oni sami či rodina 
rozhodnou, �e chtějí, aby zůstal takovýto člověk ve svém přirozeném 
prostředí doma, volí různé �ormy péče. Ať u� s vyu�itím vlastních zdrojů, 
či právě placenou pečovatelskou slu�bu. �íky tomu je zachováno 
domácí prostředí těm, kdo potřebují vypomoci s bě�nými úkony jako 
je ranní hygiena, převlékání, podání stravy, úklid domácnosti, nákup 
a další. Pečovatelky nejsou pro u�ivatele jen pomocnice, ale také 
společnice, které s nimi tráví čas, postupně se seznámí s jeho návyky, 
rodinou a �ivotem. Zprostředkovávají také kontakt se světem „venku“, 

Jarní střelecký turnaj 
�ne 3. 4. 2018 proběhl v budově AVZO Jarní střelecký turnaj. 
Soutě�ilo se ve dvou �ákovských kategoriích mladší a starší �áci. 
Nejlepších výsledků dosáhli: 
  
mladší �áci:   1. místo   �aniel Friedl                     
 2. místo   Kamila Stanková 
                     3. místo   Radomír Lexa 

             
starší �áci:  1. místo   Matěj Řehoř 
 2. místo   Zuzana Stanková
 3.místo    Kristián Řehoř

Rádi bychom poděkovali společnosti Mars a.s. za krásné ceny do soutě�e a man�elům Lexovým za pořadatelskou výpomoc. 
  

zejména pokud je u�ivatel imobilní. I právě proto jsou na pečovatelky 
kladeny vysoké pro�esní a osobností nároky. Pravidelně podléhají také 
mnoha kontrolám nadřízených úřadů a inspekcí. Přesto lze říci, �e 
vykonávají svoji práci svědomitě a v�dy dbají především na prospěch 
u�ivatelů. Nelze ovšem předpokládat, �e tato slu�ba je samo spásná. 
V případech, kdy se rodina rozhodne postarat se o svého blízkého v 
domácím prostředí, musí si dobře rozvá�it tuto tíhu. Pečovatelka udělá 
maximum proto, aby jí pak odlehčila svojí pomocí. Aby byla e�ektivní, 
je potřeba pečovatelkám sdělit kompletní in�ormace stran zdravotního 
a psychického stavu jejich blízkých, a to včetně individuálních specifik. 
V optimálním případě pak věnovat čas seznámení nového u�ivatele 
pečovatelské slu�by s jejich rodinným příslušníkem. Mů�e se tím pak 
předejít nedorozumění a náporu na nové u�ivatele, pro které je mnohdy 
samotný �akt, �e jim do jejich soukromí a intimní zóny vstupuje někdo 
zvenčí, velmi stresující. Závěrem jen pár slov Matky Terezy: „Láska začíná 
péčí o ty nejbli�ší, ty doma.“ A právě to se sna�í naplnit Pečovatelská 
slu�ba Jevíčko a její pracovnice. Pokud tedy zva�ujete domácí péči o své 
blízké, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Miroslava Čepová, 



www.jevicko.cz

                           Květen 2018   / 9Měsíčník města Jevíčka

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

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

Tel.: 773 463 891.

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

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

EKOLOGICKÉ STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÉ                                   

A INŽENÝRSKÉ STAVBY
TECHNICKÉ A OBČANSKÉ                       

STAVBY
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

                                              Česká společnost s dvacetiletou tradicí v oboru stavebnictví

Kontakt: EVT Stavby s. r. o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy 
personální oddělení - tel.: 777 125 507, 461 530 718, e-mail: ekonom2@evt.cz

HPP, 8 hod. pracovní doba, Po-Pá

Staňte se součástí našeho týmu, hledáme kolegy na tyto pozice:

ŘIDIČ sk. C / STROJNÍK
MONTÉR / ZEDNÍK
STAVEBNÍ DĚLNÍK

PO NÁSTUPU INDIVIDUÁLNÍ ZÁKLADNÍ MZDA 
BEZ PŘÍPLATKů A BENEFITů

V ROZMEZÍ 130 - 170 KČ/HOD.

Přehled akcí Jevíčko KVĚTEN 2018

04. 05. 18:00 Revizor – divadelní představení,      
     sál kina Astra

4. – 6. 5.     Závod Míru nejmladších

06. 05. 09:15 Pietní akt k 73. výročí konce  
     2. světové války

07. 05. 09:00 Zápis dětí do MŠ Jevíčko

09. 05. 17:00 Žákovský koncert ZUŠ,  
     synagoga

14. 05. 16:00 43. Zastupitelstvo města  
     Jevíčko, zasedací místnost MěÚ

16. 05.  Český den proti rakovině,  
     Skauti

19. 05. 08:30 O pohár „Malé Hané“,  
     hřiště u Gymnázia Jevíčko

26. 05. 14:00 Jevíčský country festival,  
     TJ SK Jevíčko

29. 05. 18:00 Absolventský koncert a výstava prací   
     výtvarného oboru, synagoga

31. 05. – 02. 06.  Jevíčkovění
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PozvánkaPozvánka
na soutěž hasičské mládeže 

O pohár „Malé Hané“

v Požárním útoku

která se koná 

19. května 2018

na sportovním hřišti u gymnázia a v Panském dvoře v Jevíčku

Současně proběhne soutěž vSoučasně proběhne soutěž v  běhu na 60 m jednotlivci běhu na 60 m jednotlivci 

o poháry hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravského krajeo poháry hejtmanů Pardubického kraje a Jihomoravského kraje

a o poháry starostů KSH Pardubického kraje a Jihomoravského krajea o poháry starostů KSH Pardubického kraje a Jihomoravského kraje

Program soutěže:

  8 30   Prezence soutěžních družstev

  9 15   Slavnostní nástup

  9 30   Start prvního družstva
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Program soutěže:

  8 30   Prezence soutěžních družstev

  9 15   Slavnostní nástup

  9 30   Start prvního družstva

KDY:      2. 6. 2018
KDE:     Sportovní areál Žlíbka

PROGRAM: 14.15 – 15.00 prezence
             15.00        zahájení
                 15.05            vystoupení siláka Franty
  zvířecí kamarádi - lamy
                                                                ukázky výcviku policejních psů 
  malování na obličej
  skákací hrad                        
                  16.00 – 18.00 zábavné soutěže pro děti a rodiče              
                             18.30        opékání 

DĚTSKÝ DEN

Město Jevíčko; Komise výchovy, vzdělávání, mládeže a sportu,
 RC Palouček, skauti, fotbalisti, basketbalisti; 

MŠ Jevíčko, AVZO, rybáři, hasiči, TJ SK 

 pořádají

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ: fOTBAlISTI JEVÍČkO

PŘIJĎTE SI UŽÍT SPOlU S DĚTMI POHODOVÉ ODPOlEDNE 

V případě deště se akce nekoná!

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko
ve spolupráci  

s Městem Jevíčko

Vás srdečně zve v neděli 6. května 2018 
na mši svatou u příležitosti svátku Sv. Floriána, patrona hasičů 

a pietní akt k 73. výročí konce 2. světové války

Program:
09.15 průvod od domu hasičů v Jevíčku do kostela  
  na mši Svatou
09.30  mše Svatá
10.30 kladení věnců u pomníku padlých za druhé  
  světové války v parku u �ary 
11.00 průvod k domu hasičů

Slavnost doprovodí hudbou �echový orchestr ZUŠ Jevíčko.

CESTA  DO VESMÍRU
30. 7. - 3. 8. 2018

Cena na osobu je 1000,� Kč  (v ceně je zahrnut oběd, 
pitný re�im, odměny pro účastníky, lektorné)

Bli�ší in�ormace: Jana Junková, tel. 727 911 474, 
email: repak2005@volny.cz

pořádá 
 letní příměstský 

tábor
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Zápis do Mateřské školy Jevíčko

Kdy:  7.5.2018
Kde:  MŠ Jevíčko - třída vlevo dole
V době:  9:00 - 13:30

(Děti si mohou vzít papučky a ve třídě si libovolnou dobu pohrát)

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Taneční kroužek
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ

Těšíme se na Vás!
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povýšení na město královskéJevíčko slaví 760 let

Další doprovodné aktivity oslav 
města v roce 2018:

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

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

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

Zpřístupnění městské věže v Jevíčku  
v období letních prázdnin

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

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

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

                  Výstava „Germáni v pohybu“ mapující archeologické nálezy 
doc. Droberjara na katastru Jevíčka, synagoga v Jevíčku

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

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

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

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

       Výstava „Dozvuky 1. světové války a vznik ČSR v Jevíčku“ 
s připomínkou návštěvy prezidenta Masaryka v Jevíčku v roce 1929, 
synagoga v Jevíčku
Bližší informace k jednotlivým akcím budou uvedeny na samostatných plakátech, webu města  
a v Turistickém informačním centru Města Jevíčka.
www.jevicko.cz
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8. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka 
Přehlídka pěveckých sborů Okolo Jevíč-
ka je zařazena k významným kulturním 
akcím města Jevíčka. Letos se konala  
7. dubna 2018. Celou přehlídku organi-
zují členové sboru Cantilo za podpory 
města Jevíčka.
Přehlídku zahájil znělkou „Musica“ do-
mácí sbor Cantilo pod vedením Luďka 
Klimeše. Následně zaplněnou synago-
gu přivítala moderátorka celého kon-
certu Jitka Moučková, aby oznámila 
provedení mše Zdeňka Lukáše „Missa 
brevis“, kterou zazpívaly sbory Cantilo 
a Fermáta. 
�ále jsme měli mo�nost slyšet čtyřčlen-
ný vokální soubor „Vzdušné zámky“, 
který pod vedením Pavla Vorla při-
pomněl slavné období trampské pís-
ně 30. a 50. let minulého století. Jako 
další host se představil sbor studentů 
„Young Voices“ z Moravské Třebové se 
svojí sbormistryní Petrou Burdovou. 
Mladí zpěváci měli na repertoáru více-
hlasé populární skladby, které vkusně 
prolo�ili klasickými církevními písněmi. 
Uvedli bychom alespoň známou sklad-
bu pro sólo a sbor „Pie Jesu“.
Na úvod druhé části vystoupil opět 
sbor Cantilo se skladbami „V domě straší duch“, kterou slo�il Jaroslav 
Je�ek a otextoval Voskovec s Werichem. �alší skladba „Blackbird“ sku-
piny The Beatles mo�ná někomu navodila cvrlikání kosa anebo příchod 
jara. Tečkou za vystoupením Cantila byla �idovská píseň „Ósé shalom“, 
kterou znamenitě doplnil svým doprovodem na klarinet Jaromír Gamba.

Zlatým hřebem druhé části a snad i ce-
lého programu bylo vystoupení našich 
hostů z Litoměřic, souboru „Appendix“. 
Svým vystoupení dokázali, �e humor 
a láska ke zpěvu se nevylučují, a �e 
koncert mů�e mít i jinou ne� bě�nou 
�ormu. Velice brzy navázali kontakt  
s publikem a vtáhli ho doslova do děje. 
Vše navíc humorně komentoval jejich 
umělecký vedoucí a zároveň tvůrce 
všech aran�má Jakub Kacar.
Na závěr se všechny zúčastněné sbory 
spojily. Nejprve v provedení sborové 
úpravy regionální písně Jose�a Joche-
ce s názvem „Okolo Jevíčka“ a poté při 
zpěvu oblíbené písně TGM, „Ach syn-
ku, synku,…“.
„Byla to zdařilá tečka, která zároveň 
předznamenala oslavy stého výročí 
vzniku samostatné republiky“, jak ve 
svém poděkování uvedl starosta Jevíč-
ka �ušan Pávek.
Jsme přesvědčeni, �e se 8. ročník pře-
hlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka 
povedl, pobavil a obohatil publikum  
o nevšední hudební zá�itky. Přivedl 
dohromady partu nadšených zpěváků, 
kteří by se asi nikdy nesetkali a kteří 

odjí�děli nadšeni pohostinností organizátorů  a obdařeni otevřeným 
srdcem jevíčského publika.
�ěkujeme městu Jevíčko za podporu celé přehlídky a divákům za pří-
zeň. Těšíme se na další setkání s vámi.

                                                                                   Vaše Cantilo

 

 

 
 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    květen 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

 

15. 5. 2018   výroba dekorací  Big shot 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

2. 5. hrátky 
9. 5.                       Handl na Paloučku 

16. 5.  Zpívání pro radost 

23. 5. cvičení 

30. 5. táborák 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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Společenská rubrika
duben 2018

Naši jubilanti:

František Mlčoch
Antonín Berka

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Milena Frodlová
Jaroslav Vykydal

Obec Biskupice

Velikonoční hrkání

Sběr odpadků
Naše obec se zapojila do projektu Ukliďme Česko. Oslovili jsme naši mláde� a moc nás potěši-
lo, �e přišli všichni a v hojném počtu. Vydali jsme se proto v den � v sobotu 7. dubna na všech-
ny příjezdové cesty do obce, co� činí pět cest v délce cca 1,5 a� 2 km. Na těchto úsecích bylo 
celkem vysbíráno na 1200 l plastového odpadu a cca 250 l odpadu komunálního! Na tomto 
místě bych rád po�ádal ka�dého čtenáře, aby se zamyslel � nad těmito čísly. Kdo to dělá? Proč 
to dělá? Snad se situace zlepší, příští rok, uvidíme.
Po sesbírání odpadků jsme s dětmi opekli párky, poseděli a šli jsme naplněni pocitem dobrého
skutku domů.
�ěkuji všem dětem a dobrovolníkům. Filip Procházka, místostarosta obce

POZVÁNKA
Přijďte dne 4. 5. 2018 
podpořit start 2. etapy 

42. ročníku cyklistického 
závodu míru nejmladších, 

který odstartuje v 16:00 hod. 
z návsi v Biskupicích.

POZVÁNKA

KÁCENÍ MÁJE 
NA ZÁLESÍ BUDE.

SEJDEME SE ODPOLEDNE 
26. KVĚTNA OD 14 HODIN

U RYBNÍKA.
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Velikonoční dílna
V sobotu 24. března 2018 uspořádala Irena Havlíčková a  SPOZ v nových 
prostorách Technického zázemí obce pro děti i dospělé ji� tradiční ve-
likonoční dílnu s vajíčkovým rautíkem. Ka�dý návštěvník dílny si mohl 
vyrobit mrskačku, velikonoční vajíčko, velikonoční ozdůbku, nebo se 
přišel jen tak podívat. Ukázkami z proutí provázel Ladislav Šumbe-
ra, výrobu velikonočních vajíček a ozdůbek řídila Irena Havlíčková, 
velikonoční vazby předváděla Maruška Šumberová a pozvání přijala  
i malérečka paní Šárka Vávrová  
z Jaroměřic, která předváděla 
výrobu kraslic. Pro děti byla opět 
přichystána soutě� v hledání ve-
likonočních vajíček a také ne-
chyběl velikonoční rautík, který 
přichystala Lucie Antlová a Ver-
ča Sekerková. Chtěl bych všem 
organizátorům, členům SPOZ  
a všem dětem a návštěvníkům 
velikonoční dílny poděkovat, �e 
nám pomáhají udr�ovat veliko-
noční tradice a zvyky.

Filip Procházka, místostarosta obce
! UPOZORNĚNÍ !

Oznamujeme občanům, �e v pátek 18. května 2018

 bude do naší obce přistaven 

kontejner na směsný komunální odpad. 
Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod  

a uložení odpadu bude možné pouze za přítomnosti  
pracovníků obce a to: 

v pátek 18. května 2018 od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 19. května 2018 od 8:00 do 12:00 hod.  
a od 13:00 do 17:00 hod.

Směsný komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevleze do popelnic, papír, lepenka (le-
penkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů např. 
demi�ony, okna, zrcadla, textilní materiál (např. koberce), dřevo 
(např. vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, 
plasty (např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy (např. kovový 
nábytek, sudy), objemový odpad neobsahující nebezpečné látky 
atd. 

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly obsahu-
jící zbytky nebezpečných látek, barvy

POSEZENÍ  S DŮCHODCI
I letos pořádá ČČK „Posezení s důchodci“, které se uskuteční  
v neděli 6. května 2018 v 15.00 hod v kulturní místnosti. 
Přednášku si pro Vás připravila rehabilitační pracovnice paní Ludmila 
Slavíčková z Kladek. Posezení Vám také zpříjemní vystoupení našich 
nejmladších občánků – dětí z místní mateřské školky.
Občerstvení a příjemné posezení je zajištěno. Budeme rádi, kdy� si 
přijdete popovídat, anebo jen tak posedět. Jste srdečně zváni.

Helena Neuerová, ČČK

! UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme občany, 

že dne 14. května 2018 (pondělí) 
se v naší obci uskuteční 

mobilní sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:

14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u hasičárny

Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:

plechovky od barev, znečištěné hadry, odpadní kyseliny, odpadní 
ředidla,  obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,  filtry, 

pneumatiky

ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ
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Obec Chornice

TVOŘIVÉ PŘEDVELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
Tradičně jako ka�dým rokem jsme si zpříjemnili jarní odpoledne a uspořádali  
v mateřské škole předvelikonoční tvoření pro děti a jejich rodiče. Všichni byli 
srdečně zváni a mohli si vyrobit velikonoční košíček. Rodiče se svými ratolestmi 
se aktivně zapojili do tvoření a pod rukama jim vznikaly krásné papírové výtvory. 
�ěti se s košíčky vy�otily a bylo pro ně připravené překvapení s hledáním zajíčků 
po třídě. Společně jsme strávili veselé odpoledne a odnášeli si pěkné dekorace 
do našeho domova.                          

Kolínská 
Kateřina

Naši jubilanti v měsíci květnu: 

 Marie Schrömerová
 Marie Vránová
 Zdeňka Vašíková
 Josef Čapka
 Zdeněk Navrátil
 Lubomír Vykydal
 Bohuslav Hickl
 Jaromír Němec

Gratulujeme a přejeme 
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Pozor důležité - II. etapa kanalizace se blíží!!!
Po zhruba dvouleté přípravě je obec nachystána dokončit druhou etapu splaškové kanalizace. Po 
vyřízení nutných �ormalit, jakými byly zpracování projektové dokumentace, vyřízení stavebního 
povolení, ale především vyřízení dotace z Ministerstva zemědělství ČR, následovalo výběrové 
řízení na dodavatele stavby. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky by mělo nabýt právní 
moci tento měsíc. Potom u� by měla být zahájena samotná výstavba. Ta se bude týkat domác-
ností, které nebyly napojeny v první etapě a které  jsou  v ulicích � JEVÍČSKÁ, KRÁTKÁ, KOSTEL-
NÍ a BISKUPICKÁ. Všechny domácnosti, kterých se stavba dotkne, navštívíme nebo obešleme  
přípojkovým listem, do kterého si majitel dotčené nemovitosti zakreslí místo, které mu bude 
pro napojení nejlépe vyhovovat. Ka�dá nová přípojka bude na hranici obecního a soukromého 
pozemku ukončena kanalizační šachtou, to vše na náklady obce. Pokračování přípojky od šachty 
dál po soukromém pozemku, bude u všech podpořeno částkou 350,� Kč za ka�dý nově zbudo-
vaný bě�ný metr. Samotná stavba nám přinese dočasně jisté nepohodlí, kterému se v tom čase  
nevyhneme a máme s tím u� svoje zkušenosti. Pokud bychom ji ale nezrealizovali nyní, moc šancí 
na získání dotace v budoucnu u� mít nebudeme. Na druhou stranu napojení nemovitostí na splaš-
kovou kanalizaci nese trvalé výhody. Těmi jsou zhodnocení připojených nemovitostí a zbavení se 
rizika placení případných pokut za nezákonnou likvidaci odpadních vod. Nově schválený zákon  
o vodách je v tomto ohledu nekompromisní a připouští pouze odbornou likvidaci splašků. Ka�dá 
jiná varianta, ne� kterou je likvidace v čistírně odpadních vod, musí být provedena pouze odbor-
nou firmou a přijde tak majitele nemovitosti několikanásobně drá�.
Na základě výše uvedeného �ádám všechny, kterých se stavba dotkne, aby dobře uvá�ili, které 
místo pro připojení bude pro ně nejvýhodnější, abychom předešli případným nedorozuměním  
a průtahům při samotné realizaci. 

                                                                 Jiří Smékal, starosta obce

Vítání jara
První jarní den jsme v mateřské škole přivítali veselou vycházkou k řece spojenou 
s tradicí vynášení Moreny. �ěti si Morenu vyrobily, naučily se jarní říkanky, písně 
a společně za doprovodu rodičů jsme pu-
tovali k nedaleké řece v Chornicích. Po ces-
tě jsme poznávali jarní květiny a povídali si  
o přírodě a její kráse. U řeky jsme Moreně 
zazpívali písničku na rozloučenou a hodili 
ji do vody. Našim přáním bylo, aby odplula 
daleko a přišlo mezi nás jaro se sluníčkem, 
na které se u� velice těšíme.                                                                    

Kolínská Kateřina

Svátek matek
�ruhou květnovou neděli oslavíme v Chornicích Svátek matek kom-
ponovaným hudebním pořadem, ve kterém předvedou svou umělec-
kou dovednost � �echový orchestr ZUŠ Jevíčko, operní pěvec Václav 
Marek, emeritní sólista opavského Slezského divadla a klavíristka 
Vendula Vrátilová, absolventka pardubické konzervatoře. Představe-
ní se uskuteční v neděli 13. 5. 2018  od 17,00 hodin v místním kul-
turním domě. Vstupné je dobrovolné a pro příchozí maminky bude 
připraven drobný dárek. Pozvání platí nejenom pro maminky, ale  
i všechny jejich rodinné příslušníky. Těšíme se na vaši účast.

                                                         Jiří Smékal, starosta obce



www.jevicko.cz

                           Květen 2018   / 17Měsíčník města Jevíčka

Co nového v obci
S příchodem pěkného jarního počasí dorazili do Chornic zaměstnanci stavební firmy Ekozis ze 
Zábřeha, kteří se s vervou pustili do stavby nové hasičárny. Přízemí nového objektu bude slou�it 
jako gará� pro dvě vozidla naší zásahové jednotky, v podkroví pak bude klubovna pro všechny 
Chornické hasiče. Pokud všechno pobě�í jak má, bude stavba postavena do konce listopadu 
letošního roku a následně předána našim hasičům do u�ívání. Stará hasičárna pak poslou�í obci 

jako zázemí pro techniku, které stále přibývá a není 
u� málem kam schovat. A aby bylo do nové hasi-
čárny co zaparkovat, přivezli naší zásahové jednotce 
svitavští hasiči, konkrétně ředitel plk. Ing. Jedlička 
s vedoucím mjr. Ing. Čermákem, cisternové vozidlo 
Tatra 815, které  nahradí naši stávající cisternu Ško-
da RTO z roku 1962, proto�e ta u� má nejlepší časy 
dávno za sebou. Nezbývá ne� si přát, aby to všech-
no bylo obci, čili všem občanům k u�itku v dalších 
mnoha létech. 

                                                                  Jiří Smékal, starosta obce

Ohlédnutí za Dětským karnevalem
V sobotu dne 24. 3. 2018 se v našem kulturním domě konal �ĚTSKÝ KARNEVAL. Po sále se 
proháněla spousta krásných masek, na které čekalo mnoho zábavných her. Zasoutě�ily a za-

tančily si nejen děti,ale  zapojili se  
i rodiče. Nechybělo ani představe-
ní jednotlivých masek a vystoupe-
ní zumby a bojového umění...
Poděkování za zdařilý karneval  
patří všem organizátorům!

Sportovní úspěchy zá-
kladní školy v Chornicích
�áci naší školy rádi sportují, a tak je ji� tradicí 
účast na vybraných sportovních akcích.
Během školního roku �áci nacvičují gymnas-
tické cviky a sestavy, vylepšují skoky přes švi-
hadlo, aby svoje sportovní výkony předvedli 
na soutě�ích v Moravské Třebové.
V úterý 27. března se �áci od 1. – 5. třídy zú-
častnili sportovní soutě�e, a to Gymnastického 
čtyřboje.
Ve velké konkurenci naše dru�stvo získalo  
5 medailí. Zlatou medaili vybojovala Markéta 
Vykydalová (kategorie 4. a 5. třída), stříbrnou 
medaili získali Matěj Getzl (kategorie 4. a 5. tří-
da), �enisa Bodláková (kategorie 4. a 5. třída), 
Silvie Nebesáčková (kategorie 2. a 3. třída),  
a bronzovou Tomáš Kopka (kategorie 4. a 5. 
třída).
Sportovní soutě� měla neopakovatelnou  
atmos�éru a pro ka�dého �áka byla plná zá�it-
ků a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále po-
kračovali ve svém úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem �ákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy. 

Mgr. Iveta Špičková

Zápis dětí do mateřské školy Chornice na školní rok 2018/19 
se uskuteční ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 12.30 do 15.00 hod.

v budově mateřské školy – ul. Sluneční č. 231
Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým dítětem 

a přinesli jeho rodný list.
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Vz pomínka
�ne  14. května 2018 
by se do�il 
90. narozenin
pan 
JAROSLAV LANGER
Kdo Tě znal, vzpomíná,
kdo Tě měl rád, nezapomíná

Man�elka a děti s rodinami

Barbora Benešová ze ZŠ Jaroměřice je vítězkou  
Biologické olympiády

Ve čtvrtek 12. 4. 2018 proběhlo na Gymnáziu Aloise Jiráska v Litomyšli okresní kolo Biologické 
olympiády kategorie �. Naši školu reprezentovala dvě děvčata 
ze 7. třídy – Barbora Benešová a Magdalena Staňková. Obě 
děvčata musela nejprve absolvovat školní kolo, tedy prokázat 
znalosti v teoretické části, poznávání �ivočichů a rostlin, prak-
tické části, nastudovat stostránkový přípravný text zaměřený 
na pohyby organismů a vypracovat praktický vstupní úkol nut-
ný k účasti v okresním kole.  Nebyla to vůbec jednoduchá zále-
�itost. �o okresního kola jela děvčata smířena s tím, �e se bu-
dou tě�ce vyrovnávat se silnými soupeři z gymnázií a ostatních 
velkých škol. Nakonec velmi zabojovala a předvedla vynikající 
výkony. Magdalena Staňková obsadila krásné 11. místo a Bar-
bora Benešová suverénně zvítězila. Od soutě�ícího na 2. místě ji dělilo neuvěřitelných 21 bodů. 
�ěkujeme oběma děvčatům za příkladnou reprezentaci školy a budeme dr�et Barborce pěsti  
v krajském kole biologické olympiády, které se uskuteční 25. 5. 2018 v Chrudimi.
              Mgr. Věra Grimmerová

Informace  
Obecního úřadu

Obec Jaroměřice přijme do pracovní-
ho poměru zaměstnance zařazeného 
na pracovní pozici knihovník. Bližší 
informace naleznete na úřední des-
ce a elektronické úřední desce obce  
Jaroměřice.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce 

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Rubrika Sboru pro občanské zále�itosti 
pro měsíc květen 2018

V měsíci květnu své významné 
narozeniny oslaví:

DAMBORSKÝ LUDVÍK

HLOUŠKOVÁ BOŽENA
Přejeme oběma jubilantům
pevné zdraví a stálý 
optimismus do dalších let.

V posledním období 
se narodily jaroměřickým maminkám děti

TEREZA POSPÍŠILOVÁ
LUKÁŠ TOUL
Oběma dětem a jejich rodičům přejeme 
radostný, společně pro�itý čas. 

Řadu jaroměřických občanů opustila paní
PUDÍKOVÁ MARIE
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůs-
talé rodině.

Hudební úspěch Doubravky Lexmanové
�oubravka Lexmanová, �ákyně 9. třídy MŠ a ZŠ Jaroměřice, na-
vštěvuje 10. rokem ZUŠ Velké Opatovice obor zobcová flétna, pod 
vedením paní ředitelky Marcely Ladecké. V letošním školním roce 
se jí podařilo, za klavírního doprovodu Barbory �obešové, vyhrát 
soutě�e na dechové nástroje obor zobcová flétna, včetně krajské-
ho kola, které se konalo 27. 3. 2018 v Ivančicích. Velkým úspěchem 
je získání postupu do Ústředního kola dechových nástrojů, které 
se uskuteční 5. 5. 2018 v Praze. �oubravce dr�íme palce. K dosa�e-
nému úspěchu gratulujeme a přejeme další úspěchy!

Centrum života a podnikání Jaroměřice

JARNÍ PŘÍRODOU 2018
V sobotu 17. 3. 2018 uspořádal Oddíl turistiky TJ Jaroměřice 42. ročník 
�álkového pochodu Jarní přírodou. Počasí bylo jarní. �opoledne bylo 
zata�eno, odpoledne se oblačnost protrhala. Byl poprašek sněhu. 
Teplota ráno �3st., odpoledne �1st. Slabě �oukalo. Na trasy pochodu 
se vydalo 321 turistů. Počet turistů na pěších trasách: 7 km � 177, 16 
km � 112, 23 km � 29, 38 km � 2. Cyklotrasu 30 km absolvovala 1 cyk-
loturistka. Nejstarší turista: Bohuslav Wol� (Jevíčko), nejmladší turista 
Tobias Simon (Praha), nejvzdálenější turista Zdeněk Mlejnský (�avle). 
Nej obdr�eli od pořadatelů kni�ní publikace. Odměnou všem účast-
níkům pochodu byli pamětní list a perníková medaile. Všem sponzo-
rům, pořadatelům a turistům děkujeme.

Výbor oddílu turistiky TJ Jaroměřice Poděkování 
�iakonie Broumov a Centrum �ivota  
a podnikání Jaroměřice děkují všem, kteří 
podpořili svými věcnými přebytky z do-
mácností jarní humanitární sbírku. Jako 
v�dy se shromá�dilo velké mno�ství odě-
vů a jiných potřeb, které zajisté pomohou 
potřebným.

CŽP Jaroměřice

ČTVRTÝ PŘEDŠKOLÁČEK V POŘADÍ JE ZA NÁMI
Ve středu 26. 3. proběhl v naší Základní škole Jaroměřice další Předškoláček v pořadí. �ěti, které 
se chystají za pár dní k zápisu do 1. třídy a v září poprvé do školy, si prošly dalším hodinovým 
programem pod vedením paní učitelky Mgr. Katky Továrkové. Stejně jako minule, tak i dnes 
se paní učitelka sna�ila dětem věnovat v oblasti gra�omotoriky, děti procvičovaly velké a malé 
klouby, hrubou i jemnou motoriku, motoriku očních pohybů a artikulační orgány, vizuomotori-
ku (souhra mezi okem a rukou), smyslové vnímání, zrakovou a sluchovou di�erenciaci, koncen-
traci pozornosti. Paní učitelka kontrolovala správný špetkový úchop psacího náčiní a celkové 
postavení ruky na lavici.
Celý program paní učitelka sestavila �ormou hry. Rodiče měli opět mo�nost při všech těchto  

aktivitách sledovat své dítě, přesvědčit se, jak jejich 
ratolest pracuje samostatně, jak je dítě aktivní, po-
zorné, jaké má schopnosti či v čem má drobné ne-
dostatky.
Pracovalo se přímo s interaktivní tabulí, ale také  
s pracovními listy. �ěti pro�ily a ještě pro�ijí pocity 
úspěchu a radosti z dobře splněných úkolů. Vizitkou 
práce dětí byly další pracovní listy do jejich port�olia.
Mů�eme se rozloučit slovy: 25. 4. 2018 na shledanou 
u dalšího PŘE�ŠKOLÁČKA. �říve však 11. 4. 2018  
u ZÁPISU �O PRVNÍCH TŘÍ�!

Mgr. Kateřina Továrková
Foto: Mgr. Kateřina Továrková
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc květen 2018                              

PONDĚLKY 30.4. a 7.5. bude Obecní knihov-
na UZAVŘENÁ
1. 5. úterý, odjezd autobusu od zastávky 
ČSA�,  8.50 Jaroměřice, 9.00 Jevíčko, 9.10  
V. Opatovice  Komentovaná prohlídka blíz-
kého okolí s Mgr. Michalem Schusterem 
– lázně Velká Roudka, historie Borotína, ar-
boretum Borotín,  návrat cca ve 14.00 hodin. 
Cena bez vstupného do arboreta 60,� Kč, in�o  
tel: 778 086 380
Do 14. 5., v půjčovní době knihovny Příjem 
objednávek na letničky a pozdní zelenino-
vé přísady ze zahradnictví Vanovice, prodej 
16.5.2018
7. - 8. 5. Dvoudenní zájezd do Budapešti, 
pořádá Jan Valíček, in�o na tel: 776 692 507
11. 5. pátek 18.00 h, výstavní síň Centra �ivo-
ta a podnikání (VS) v půjčovní době knihovny 
PO, ST  9�11, 13�16, PÁ 13�18, jinak na tel.: 778 
086 380 Vernisáž výstavy obrazů Jaroslavy 
Tomiškové „SVĚTLO V OBRAZECH“ s kul-
turním programem žáků ZUŠ V. Opatovice

Výstava potrvá do 30. 5., bude zpřístupněna 
i v pouťovou neděli 20. 5. 2018 od 10.00 do 
16.00 h.
16. 5. středa, 11.00 � 15.00 h., dvůr C�P Pro-
dej objednaných letniček a zeleninových 
přísad ze zahradnictví Vanovice
20. 5. neděle, Jaroměřická pouť
20. 5. neděle, Zájezd do Terezína, pořádá 
Mgr. K. Továrková, in�o a přihlášení na tel: 734 
536 361
23. 5. středa, 13.30 h, VS „Letem světem“, 
ukončení projektu dru�iny ZŠ s knihami Mir. 
Šaška a s průvodcem J. Valíčkem
26. 5. sobota, 9.00 h, VS, Volná dílna patch-
worku
27. 5. neděle, obřadní síň na zámku  Vítání 
občánků
29. 5. úterý,  13.30 h., společenská místnost  
v penzionu na Kalvárii Jaro s písničkou – kul-
turní pásmo žáků ZŠ pod vedením Mgr. F. 
Václavka a Soni Valentové

PŘIPRAVUJEME:                                                
1. 6. pátek, 18.00 h, VS, Koncert a výstava 
prací žáků ZUŠ Jevíčko
3. 6. neděle, 9.00 h, VS Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
9. 6. sobota, NOC KOSTELŮ � 18.00 ko-
mentovaná prohlídka dolního kostela  
s Mgr. Michalem Schusterem, 19.00 přivítání 
v Loretánské kapli na Kalvárii, 20.00 Pěvec-
ké vystoupení sopranistky Romany Pávkové  
s varhanním doprovodem Martina Jakubíč-
ka. Komentovaná prohlídka Loretánské kaple  
a kostela Povýšení Sv. Kří�e s Mgr. M. Schus-
terem
23. 6. sobota, POHÁDKOVÝ LES V JAROMĚ-
ŘICÍCH
3. 8. sobota, Zájezd do Jaroměřic nad Ro-
kytnou a Třebíče s Janem Valíčkem

Noc s Andersenem v Jaroměřicích 2018
V pátek 23. března se sešli �áci 3., 4. a 5. třídy ve výstavní síni knihovny, 
aby mohla být zahájena Noc s Andersenem.
Letos jsme se poněkud vymkli danému celostátnímu tématu, neboť 
nás inspirovali Záchranářské, Policejní a Hasičské pohádky Zuzany Po-
spíšilové. Pozvali jsme si tuto milou paní spisovatelku, aby nám o svých 
knihách po 16té hodině po-
povídala. Přátelsky a vtipně 
navedla tu pravou atmos�é-
ru nadcházející Noci. Čas si 
pro nás našel i pan Ander-
sen a ochotně odpovídal na 
otázky o svém �ivotě. Roz-
dal dětem malou sladkost, 
popřál dobré usínání s jeho 
pohádkami a odešel asi do 
jiné knihovny.
�ěti se vypravily do místní 
hasičské zbrojnice, kde jim 
ochotní hasiči předvedli vše z dostupné techniky. Samozřejmě si i od-
vá�ní zkusili udr�et stříkající hadici a jiné dovednosti.
Záchranáři přijeli před školu s vybaveným autem a s mnoha in�orma-
cemi. Zvědavci měli mo�nost si vše zblízka prohlédnout a v atriu školy 
si zkoušeli záchranné akce. 
Po noční stezce odvahy, kde nocle�níci hledali ztracená písmena An-
dersenovy pohádky, napsali v knihovně pohlednici rodičům. Vrátili se 
zpět do školy, kde je čekalo občerstvení a nakonec ještě policejní auta 
se zásahovým vybavením. Opět v atriu policisté, dru�ně ale s respek-
tem, pobesedovali s dětmi o své práci. Umo�nili jim vyzkoušet si pou-
ta, sílu pendreku, dechové zkoušky aj., odjí�děli téměř o půlnoci.
Nakonec opravdu s pohádkou, ba i písničkou usínalo 55 dětí a 6 do-
spělých. Ráno byly rozdány pamětní kartičky a sponzorské dárky �y 
Scart.
Všem zúčastněným nezištným „aktérům“, ale i těm „ze zálohy“, patří 
velké poděkování za to, �e vytvořili nadšení a radost z příjemně pro�ité 
andersenovské noci 2018.

Obecní knihovna Jaroměřice

Obrovský úspěch 
Anety Nechutové 

V letošním školním roce se naše 
základní škola poprvé zúčastni-
la 11. ročníku soutě�e Hledáme 
nejlepšího mladého chemika Čes-
ké republiky, kterou organizuje 
SPŠCH Pardubice ve spolupráci s 
Chemicko�technologickou �akul-
tou Univerzity Pardubice za podpory sponzorů z chemických podniků 
Pardubic a okolí.
1. kolo soutě�e proběhlo v říjnu 2017 na více ne� 150 základních ško-
lách kraje Středočeského, Libereckého, Pardubického, Královéhradec-
kého a Vysočina. �o soutě�ního testu z chemie se zapojilo více ne� 
5000 �áků. Z naší školy postoupili do 2. kola soutě�e 4 �áci: Aneta Ne-
chutová, Pavlína Navrátilová, Martin Valášek a Robin Matocha. Konalo 
se v prosinci 2017 v jednotlivých krajských městech, v našem případě  
v Pardubicích na SPŠCH. Ze 358 soutě�ících z těchto 5 krajů postoupilo 
do 3. kola soutě�e prvních 30 �áků. S potěšením mů�eme říci, �e do 
tohoto nejvyššího regionálního kola postoupila i naše �ákyně Ane-
ta Nechutová. Toto kolo proběhlo 18. ledna 2018. Ve 3. kole musela 
Aneta prokázat praktické dovednosti a poprat se se soutě�ními úkoly 
v chemické laboratoři, co� nebylo vůbec jednoduché, proto�e na naší 
základní škole nemáme laboratoř ani potřebné vybavení, proto byla 
Aneta ve srovnání s jinými �áky z velkých měst v jisté nevýhodě. �o 
celkového hodnocení soutě�e se započítávaly výsledky ze 2. a 3. kola.
�ne 4. 4. 2018 se uskutečnilo v klubu ABC v Pardubicích Na Olšin-
kách slavnostní vyhlášení výsledků soutě�e. Byli pozváni i účastníci ze  
2. kola soutě�e, kteří přijeli společně s paní učitelkou Věrou Grimme-
rovou podpořit Anetu a netrpělivě očekávali, jaké bude její umístě-
ní. K naší obrovské radosti získala Aneta Nechutová krásné 11. místo  
z celkového počtu 358 soutě�ících z 5 krajů České republiky. Jsme vel-
mi rádi, �e se naše malá základní škola mů�e pochlubit jedním z nej-
lepších chemiků České republiky. Anetě moc gratulujeme k úspěšné-
mu umístění a přejeme jí mnoho dalších úspěchů při studiu na střední 
škole. 
     Mgr. Věra Grimmerová

Z Jaroměřic do Kambodže 
jsme se virtuálně přemístili v pátek 16. března 2018 díky Iloně Peňázové a Janu Zuzčákovi.
Tuto dalekou asijskou zemi si vybrali ještě spolu s Tomášem Soralem jako dobrodru�ný cíl loňské třítýdenní 
dovolené. Předbě�ně si nastudovali historii i současnou situaci ještě v nedávné době politicky velmi neklidné  
země. �nes se ji� v Kambod�i nebojuje, ale území je velmi zbídačené. Naštěstí bohatá historie zanechala 
nádherné památky, za nimi� se vydávají turisté z různých koutů světa.
Naši jaroměřičtí cestovatelé se rádi a nezištně podělili o zá�itky, které měli dokonale zdokumentovány. Bylo 
velmi příjemné poslouchat od místních mladých cestovatelů, jak se vypořádávali s překá�kami a překvapení-
mi. Jsme rádi, �e se v pořádku a plni vzpomínek vrátili.
Přejeme jim, aby mohli v cestování pokračovat, pokud jim pracovní i osobní mo�nosti dovolí. OK

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

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany

Kanceláře Jevíčko: Kanceláře Brno:
Palackého náměstí 638
Jevíčko

Havlišova 15
Brno – Královo pole

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

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

Jevíčko www.GARAZ.wbs.cz 
prodám i buňku od 4.980 Kč.

Tel.: 776 743 377.

Restaurace U Kalvárie Moravská Třebová přijme na HPP 
kuchaře/ku a číšníka/ci do moderního pracovního 

prostředí. Jedná se o krátký a dlouhý týden. 
Bližší info na 603 433 053 p. Kršňák.

Do provozu Mlékárny Miltra v Městečku 
Trnávce přijmeme zaměstnance na pozice:
Údržbář - elektrikář:  po�adavky � vyučen v oboru elektro, 
platná vyhl. 50/1978 Sb. § 6

Údržbář - zámečník: po�adavky � svářečský průkaz � metoda 
TIG, práce na soustruhu a �rézce

Pracovník do výrobny sýrů: po�adavky � zdravotní průkaz, 
základní vzdělání, �yzická zdatnost

Všeobecná účetní: po�adavky � min. ukončené SŠ vzdělání, 
praxe v oboru

Nabízíme: práci v zajímavém a moderním prostředí, zaměst-
nanecké slevy, jednosměnný provoz, smlouvu na dobu neur-
čitou, motivační příspěvky

Kontaktní osoba: vyroubal@mlekarnamiltra.cz, 
tel.: 734 410 025

EKOLOGICKÉ STAVBY
VODOHOSPODÁŘSKÉ                              

A INŽENÝRSKÉ STAVBY
TECHNICKÉ A OBČANSKÉ                          

STAVBY
DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

 nebo na telefonním čísle +420 461 530 718

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS
Firma s více jak dvacetiletým působením na českém trhu 

přijme zaměstnance na pozici:

  STAVBYVEDOUCÍ
Více informací o pozicích najdete na našich stránkách www.evt.cz

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na adrese ekonom2@evt.cz              

Oznamujeme zákazníkům, že prodejna květin na ulici 
Brněnské v Jevíčku od května opět zahajuje prodej!

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. 


