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Výsledky komunálních voleb 2018 v Jevíčku

1) Volební účast:

2) Počty získaných mandátů: 

3) Zvolení zastupitelé:

Výsledky senátních voleb 2018 v Jevíčku
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2) Výsledky hlasování:

 

+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát

Zdroj: ČSÚ

 

Společenská rubrika 

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

Helena Havranová
Ludmila Zbořilová
Milan Kouřil
Ludmila Říhová
Emanuel Matoušek
Bohumila Pohlová
František Havlíček

Poděkování za práci ve SPOZu 
Města Jevíčko

16. října 2018 jsme v obřadní síni přivítali 
nové občánky našeho města. Rádi bychom 
touto cestou poděkovali paní Miroslavě 
Ambrozové za dlouholetou práci ve Sbo-
ru pro občanské záležitosti Města Jevíčko  
a konferování slavnostního vítání dětí do 
života. Přejeme paní Mirce pevné zdraví  
a osobní pohodu.

 Jana Junková, předsedkyně SPOZ
Miroslav Šafář, místostarosta

Vážení spoluobčané,
čtyřleté funkční období zastupitelstva utek-
lo doslova jako voda a pomalu vstupujeme 
do další čtyřleté etapy našeho města. Po 
uplynulých komunálních volbách se jevíč-
ské zastupitelstvo obměnilo jen částečně, 
konkrétně v počtu tří zastupitelů, kdy Pavlu 
Konečnou, Mgr. Zdeňka Kleina a Martina 
Pávka nahradili nově zvolení zastupitelé 
Ing. Aneta Pávková, Mgr. Petr Jedlinský  
a Marek Káňa.
Ještě jednou bych rád vyjádřil osobní 
poděkování všem zastupitelům, kteří se  
v uplynulém volebním období 2014 – 2018 
poctivě účastnili jednání a podíleli se na 
vedení města, podpořili celou řadu pří-
nosných projektů nebo je svými návrhy  
a podněty formovali do té správné reali-
zační podoby.
Věřím, že i nově zvolené zastupitelstvo 
bude s pečlivostí a konstruktivním pří-
stupem podporovat a směrovat pozitivní 
chod a rozvoj města.
V tomto konstruktivním duchu bych si přál, 
aby se podařilo obsadit i komise a výbo-
ry města, které jsou radním i zastupitelům 
velmi důležitou odbornou oporou při je-
jich rozhodování a měli by je tvořit lidé, 
kteří jsou v dané problematice minimálně 
velmi zkušení, v ideálním případě se vzdě-
láním a praxí v daném oboru, ale také jsou 
ochotni se pravidelně scházet k jednáním, 
což nebývalo u všech komisí vždy samo-
zřejmé.
Členy komisí a výborů bychom rádi navrhli 
a jmenovali v zastupitelstvu a radě města 
nejpozději v prosinci letošního roku, aby 
mohli co nejdříve začít aktivně pracovat.
Předpokládám, že obdobně jako ve voleb-
ním období 2014 – 2018 by se mělo jednat 
o tyto komise a výbory:
- Finanční výbor
- Kontrolní výbor
- Komise stavební
- Komise životního prostředí
- Komise bytová a sociální
- Komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-

deže a sportu
- Komise kulturní, cestovního ruchu a regi-

onálního rozvoje
- Sbor pro občanské záležitosti
- Redakční rada zpravodaje
- Komise pro dopravu, dopravní obsluž-

nost a bezpečnost

Zdálo by se, že komunální volby na nějaký 
čas zbrzdí chod radnice a realizaci někte-
rých zejména rozpracovaných projektů, 
ale není tomu tak. Činnost starosty, mís-
tostarosty a rady města plynule naváže 
na nové volební období. V letošním roce 
nás ještě čeká zejména  dokončení dvou 
velkých projektů, a to oprava ulice Okruž-
ní IV, která by měla doběhnout do finále  
v průběhu měsíce listopadu a zateplení 
Mateřské školy Jevíčko, taktéž s dokonče-

Okénko radních
ním  do konce listopadu. Oba projekty nejsou 
z realizačního hlediska zcela jednoduché,  
a proto je důležité jejich dokončení věnovat 
řádnou pozornost, aby bylo provedeno vše 
tak, jak má být. Jsem přesvědčen, že jak dě-
tem a zaměstnancům mateřské školy budou 
zásadním způsobem zlepšeny podmínky  
v prostorách, které si již rekonstrukci oprav-
du zasloužily, tak obyvatelé ulice Okružní IV 
pocítí úlevu díky opravené ulici, která při-
nese maximální komfort jak pro řidiče díky 
novému silničnímu povrchu, tak pro chodce, 
pro které byl rozšířen chodník a vytvořeny 
dvě místa pro přecházení. Jedním z prvních 
úkolů nového zastupitelstva bude tedy do-
hled nad dokončením těchto uvedených 
investic, ale také příprava a odsouhlasení 
rozpočtu města na rok 2019, který je klíčo-
vým podkladem pro investiční činnost města 
do příštího roku, kde stěžejními investicemi 
bude komplexní rekonstrukce ulice Soud-
ní ve stejném duchu, jako proběhla oprava 
ulice Růžové, dále zateplení dvou bytových 
domů na sídlišti K. Čapka 782, 783 a zahájení 
výstavby bytového domu na ulici Barvířské.
Vážení spoluobčané,
závěrem mi dovolte, abych Vám popřál krás-
ný a pohodový zbytek roku 2018 a rovněž 
poděkoval za projevení důvěry v letošních 
komunálních volbách, které si velmi vážím  
a přijímám ji jako opravdový závazek v prá-
ci pro město a Vás, občany Jevíčka, Zadního 
Arnoštova i Mařína.

Dušan Pávek, dipl.um.

Vážení spoluobčané,
do 9. 11. 2018 lze v pondělí až pátek 
od 13 do 15 hodin navštívit výstavu  
v synagoze, která se tematicky váže 

k 1. repub-
lice. 

Městské  
muzeum 

Jevíčko
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V letošním roce jsme provedli opravy památek a drobných sakrálních objektů 
v celkové výši přes tři milióny Kč

Město Jevíčko ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jevíčko realizovalo v letošním roce opravy a restaurování památkových objektů v celkové 
výši 3.133.950 Kč (z toho obdržené dotace 1.732.671 Kč, prostředky ŘKF 103.845 Kč, dar soukromého donátora 10.000 Kč). Dotační prostředky byly 
čerpány z Programu regenerace Ministerstva kultury, od Pardubického kraje a Ministerstva zemědělství.

Kulturní památky z Programu regenerace MPZ Druh 
vlastníka

Celkové ná-
klady

z toho měs-
to

z toho 
církev

z toho 
dotace dotace z

1. Restaurování portálu kostela NPM církev 340 745 0 42 745 298 000 MK z PR

2. Restaurování rokokového kříže u kostela NPM církev 117 300 0 21 300 96 000 MK z PR

3. Restaurování tabernáklu hlavního oltáře kostela NPM církev 335 800 0 39 800 296 000 MK z PR

4. Obnova soklové části fasády městského domu čp. 71 obec 161 197 102 197 0 59 000 MK z PR

5. Výměna dlažby a stupňů na podstavci kolem sochy sv. 
Jana Nepomuckého

obec 285 218 169 218 0 116 000 MK z PR

   1 240 260 271 415 103 845 865 000  

 Památky a sakrální objekty mimo 
Program regenerace MPZ

Druh 
vlastní-

ka

Celkové 
náklady

z toho 
město

z toho 
soukromý 
donátor

z toho 
dotace dotace z

1. Obnova kříže na ulici Horní Jevíčko obec 132 350 97 350 0 35 000 POV Pk „Malý LEADER pro 
MTJ“

2. Obnova kaple v Zadním Arnoštově obec 92 176 17 176 10 000 65 000 grant Pardubického kraje

3. Restaurátorský průzkum maleb v kapli  
v Zadním Arnoštově

obec 17 000 17 000 0 0  

4. Restaurovaní sochy sv. Norberta obec 137 655 27 655 0 110 000 grant Pardubického kraje

5. Obnova kaple za hřbitovem v Jevíčku obec 60 488 60 488 0 0  

6. Restaurování sochy TGM obec 65 550 65 550 0 0  

7. Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. 
Bartoloměje

obec 1 388 471 730 800 0 657 671 MZe „Údržba a obnova kultur-
ních a venkovských prvků“

8. Odpočívadla na Maříně s informační 
tabulí

obec 88 052 28 052 0 60 000 grant Pardubického kraje

9. Údržba rumpálové studny na Maříně obec 19 350 19 350 0 0  

   1 893 690 1 016 019 10 000 867 671  

Ve spolupráci s Ing. Lenkou Porketovou sestavil Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Na ulici Římských legií jsme odhalili naučné archeologické panely
Díky společné iniciativě města Jevíčko a Archeologického ústavu AV ČR, Brno, který v rámci projektu „Regionální spolupráce krajů a ústavů AV 
ČR” zafinancoval výrobu a instalaci dvou naučných archeologických panelů jsme 25. 9. 2018 slavnostně odhalili za účasti pozvaných hostí a veřej-
nosti dva velkoformátové panely v lokalitě ulice Římských legií. Město doprovodilo tuto „svislou prezentaci“ zvýrazněním průběhu příkopu v ploše 
chodníku a silnice, který je doplněn zapuštěnými bronzovými cedulkami. Tábor v Jevíčku z období tzv. markomanských válek, které naše území 
zasáhly v letech 172 až 180 n. l., je nejseverněji položeným krátkodobým římským vojenským táborem objeveným na území České republiky. Akci 
doprovodili pochodovými a bojovými ukázkami římští legionáři ze spolku „LEGIO X“.

Odhalení naučných panelů byli přítomni tito hosté a zároveň kmotři projektu:
Mgr. Baláž Komoróczy, Ph.D. - vedoucí Střediska pro výzkum doby římské a stěhování národů Archeolo-
gického ústavu AV ČR, Brno, které provádělo vědecký archeologický výzkum v místě
Mgr. Pavla Růžičková -  pracovnice Archeologického ústavu AV ČR, Brno, základna Dolní Dunajovice, 
která je autorkou grafického návrhu panelů
Mgr. Jana Němcová - vedoucí archeoložka Regionálního muzea v Litomyšli, které provádělo a provádí  
v lokalitě záchranný archeologický výzkum
Bc. Pavel Kejval - archeolog a externí spolupracovník Regionálního muzea v Litomyšli, který stojí za obje-

vem hrotitého příkopu při investiční činnosti města v roce 
2016
doc. Eduard Droberjar – archeolog doby římské a vysokoškolský pedagog z Katedry archeologie 
Univerzity Hradec Králové, vedoucí archeologického průzkumu germánského sídliště a pohřebiště 
v lokalitě „Pod příční cestou Jevíčko“, který letos proběhl již sedmou sezónu
p. František Uchytil - provozní ředitel realizační společnosti AKVAMONT SVITAVY, se kterou měs-
to spolupracovalo na zainvestování této lokality a prezentaci příkopu

Díky tomuto objevu jsme odhalili další unikátní etapu z historie našeho města. Děkuji všem, kteří 
se přičinili o velmi podařenou prezentaci římského tábora, a věřím, že panely zaujmou nespočet 
návštěvníků Jevíčka.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Usnesení ze 46. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 24. září 2018

Zastupitelstvo města určuje
3/46Z/2018 zapisovatelku zasedání a ověřova-

tele dle zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/46Z/2018 program zasedání
2/46Z/2018 návrhovou komisi ve složení dle 

zápisu
4/46Z/2018 prodej nově zaměřených pozem-

ků p. č. 44/3 a p. č. 46/5, oba zahra-
da v k. ú. Jevíčko-předměstí V*** K*** 
Jevíčko za cenu 64.400 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a V*** 
K*** na prodej pozemků p. č. 44/3  
a p. č. 46/5, oba k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5/46Z/2018 prodej pozemku p. č. st. 155 - za-
stavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zadní 
Arnoštov L*** O***, Uhřice *** za cenu 
550.000 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a L*** O*** na 
prodej pozemku p. č. st. 155 v k. ú. Zad-
ní Arnoštov a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6b/46Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/59 (24 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí L*** H*** 
a I*** H*** Jevíčko za cenu 8.400 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícími + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a L*** H*** a I*** H*** na 
prodej pozemku p. č. 4241/59 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6c/46Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/27 (21 m2) - orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí Ing. M*** 
M*** Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Ing. M*** M*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/27 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/46Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/28 (21 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí R*** 
M*** Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a R*** M*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/28 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6e/46Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/29 (21 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** 
G*** Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** G*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/29 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6f/46Z/2018 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 4241/33 (21 m2) - orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. J*** 

P*** Jevíčko za cenu 7.350 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. J*** P*** na prodej pozemku  
p. č. 4241/33 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6g/46Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/54 (24 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. 
M*** P*** Jevíčko za cenu 8.400 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Mgr. M*** P*** na prodej 
pozemku p. č. 4241/54 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7/46Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Stavební úpravy objektu Barvířská 
560, Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku podala firma František Han-
zal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko, IČ: 
14557053 ve výši 10.233.942 Kč bez 
DPH

8/46Z/2018 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
ze dne 2. 8. 2016 mezi Městem Jevíč-
ko a firmou Akvamont Svitavy, s. r. o., 
Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy-Lačnov, IČ: 
15035221 na akci „Infrastruktura pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrch-
lického Jevíčko“, týkající se víceprací za 
rok 2018 ve výši 250.239 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem dodatku 
č. 3

9/46Z/2018 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí Kolp, s. r. o., se sídlem Dr. Janského 
1176/36, 571 01 Moravská Třebová, 
IČ: 60110066 na realizaci akce „Opra-
va hřbitovní zdi u kostelíčku sv. Barto-
loměje“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

10/46Z/2018 rozšíření objednávky na podla-
hářské práce v MŠ Jevíčko dle cenové 
nabídky firmy Petr Bombera, 569 44 
Jaroměřice 393, IČ: 64264840 v částce 
9.228 Kč bez DPH

11/46Z/2018 předfinancování projektu „Pří-
rodní zahrada ZŠ Jevíčko“, na kterou 
obdržela ZŠ Jevíčko rozhodnutí o po-
skytnutí finančních prostředků ze SFŽP 
formou dotace částku ve výši 339.830 
Kč, což je 85 % z celkové částky 399.800 
Kč s dofinancováním částky ve výši 
59.970 Kč Městem Jevíčko

12a/46Z/2018 úpravu rozpočtu č. 4 na rok 
2018

12b/46Z/2018 budoucí koupi spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti id. 1/12 k cel-
ku pozemku p. č. 5141 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí od J*** Ž*** Hartvíkovice *** 
za cenu 227.167 Kč, smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní o koupi spoluvlastnické-
ho podílu k pozemku p. č. 5141 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

12c/46Z/2018 budoucí koupi spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti id. 1/12 k cel-
ku pozemku p. č. 5141 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí od P*** D*** Jevíčko za 
cenu 227.167 Kč, smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní o koupi spoluvlastnické-

ho podílu k pozemku p. č. 5141 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

12d/46Z/2018 změny v plánu společných za-
řízení v rámci Komplexních pozemko-
vých úprav v k. ú. Zadní Arnoštov

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
6a/46Z/2018 bod usnesení ZM 7d/45Z/2018 

ze dne 13. 8. 2018 - ZM schvaluje pro-
dej nově zaměřeného pozemku p. č. 
4241/59 (24 m2) - orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí L*** H*** Jevíčko za 
cenu 8.400 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a L*** 
H*** na prodej pozemku p. č. 4241/59  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
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 vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc srpen 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informaci o probíhajícím zadávacím řízení na 
akci s názvem „Zlepšení tepelně technických 
vlastností nájemních bytů v Jevíčku“ v rámci 
projektu „Zateplení bytového domu č. p. 782, 
783 v Jevíčku“ a seznam účastníků, kteří do za-
dávacího řízení podali nabídku

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
konečné vyúčtování akce „Infrastruktura pro 
výstavbu 16 RD v lokalitě ulice Vrchlického“

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informace stavebního dozoru k probíhajícím  
a dokončovaným investičním akcím dle zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
vyúčtování kulturního programu Jevíčské pou-
ti s hospodářským výsledkem -307.236,91 Kč

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze schůze SPOZ ze dne 3. 9. 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze setkání radních s občany Zadního  
Arnoštova, které se uskutečnilo dne 3. 9. 2018  
v místním kulturním domě

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
ekonomiku Jevíčského zpravodaje za období 
leden až září 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
trvající zájem na realizaci záměru výstavby ko-
merčního objektu v lokalitě ulice Na Rybníku 
stavebníkem dle zápisu

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

Zveřejněna je upravená verze dokumentu  
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zve-
řejňovaných osobních údajů podle předpisů 
na ochranu osobních údajů.
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/92R/2018 záměr pronájmu části pozemku 

p. č. 1497 v k. ú. Jevíčko-předměstí
1b/92R/2018 dotaci ve výši 25.379 Kč pro  

T. J. SK Jevíčko, z. s., fotbalový oddíl na 
pořízení hliníkových branek na základě 
zpracované veřejnoprávní smlouvy

1c/92R/2018 uspořádání tradičního sběru 
papíru, které pořádá ZŠ a MŠ Jevíčko 
ve dnech 22. a 23. 10. 2018 a zajištění 
technické podpory ze strany města dle 
zápisu

1e/92R/2018 fakturaci firmy Pavel Berka,  
U Cihelny 631, Jevíčko, IČ: 75494566 
za provedení tesařských prací, výroby 
a montáže skladové galerie v prosto-
rách Městské knihovny v Jevíčku ve výši 
81.900 Kč bez DPH

1f/92R/2018 bezplatný pronájem sálu kina pro 
organizaci Ze Zámečku do světa, z. s. 
pro zkoušky dramatického kroužku ve 
školním roce 2018 - 2019 a bezplatný 
pronájem sálu kina k uspořádání akce 
„Vzpomínkový večer“ pro veřejnost  
s promítáním, který je oslavou 10. vý-
ročí trvání souboru a uskuteční se v so-
botu 10. 11. 2018

2a/92R/2018 uhrazení faktury firmě Jan Do-
beš-ODES, Polní 703, Velké Opatovice, 
provozovna Pod Zahradami 732, Je-
víčko, IČ: 62134175 za dodání a mon-
táž pracovní desky kuchyňské linky  
v kuchyňce budovy Zámečku v částce 
16.971 Kč vč. DPH

2b/92R/2018 pořízení 5 ks leteckých snímků 
města Jevíčka v plném rozlišení včet-
ně souhlasu s užitím pro propagační 
potřeby města firmou MK Letecká fo-
tografie a laboratoř, Miroslav Kamrla, 
Ečerova 8, 635 00 Brno, IČ: 13034791 
za cenu 22.200 Kč bez DPH

2c/92R/2018 úhradu faktury za rekonstrukci 
a nový velkoformátový tisk včetně rá-
mování leteckého snímku města z roku 
1947 firmou MK Letecká fotografie  
a laboratoř, Miroslav Kamrla, Ečerova 
8, 635 00 Brno, IČ: 13034791 za cenu 
37.800 Kč bez DPH

2d/92R/2018 úhradu faktury za dotační ma-
nagement, zpracování vyúčtování na 
Ministerstvo zemědělství za projekt 
„Oprava hřbitovní zdi u kostelíčku sv. 
Bartoloměje“ firmou Mgr. Jaroslav 
Špajs, U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 04179676 za cenu 8.000 Kč 
bez DPH

3a/92R/2018 přijetí dotace od MMR ČR  
v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu na akci „Zatep-
lení bytového domu č. p. 783 v Jevíčku“ 
ve výši 2.203.935,72 Kč

3b/92R/2018 fakturaci společnosti Kameno-
sochařství Hemzal, Jiráskova 359, 798 
52 Konice, IČ: 67452779 za provedení 
víceprací na akci obnovy křížku na ulici 
Horní - schodnic ve výši 19.500 Kč (není 
plátce DPH)

3c/92R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka tábora s trvalým pobytem  
v Jevíčku pořádaného Českým svazem 
chovatelů, z. s., Brněnská 343, Jevíčko, 
IČ: 62675419 dle předloženého sezna-
mu

3d/92R/2018 rozdělení finančních dotací  
v grantové oblasti typu „D“ (doprava  
a cestovné) žadatelům dle zápisu

3e/92R/2018 fakturaci společnosti MOLAT,  
s. r. o., Zámek 14, 679 63 Velké Opato-
vice, IČ: 25305697 za provedení štuko-
vých omítek v modlitebně bývalé syna-
gogy ve výši 14.787 Kč vč. DPH

3f/92R/2018 výsledek výběrového řízení na 
akci „Zlepšení tepelně technických 
vlastností nájemních bytů v Jevíčku“ 
v rámci projektu „Zateplení bytové-
ho domu č. p. 782, 783 v Jevíčku“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku ve výši 
8.187.938 Kč bez DPH (9.416.128 Kč 
vč. DPH) podala společnost STAVKOM, 
spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 680 01 
Boskovice, IČ: 41604041

3g/92R/2018 rozdělení darů v letošní Burze fi-
lantropie v celkové výši 10.000 Kč mezi 
neziskové subjekty dle zápisu

4a/92R/2018 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
programové účelové dotace na požár-
ní techniku a věcné prostředky požární 
ochrany pro JSDH Jevíčko z rozpočtu 
Pardubického kraje na rok 2018 ve výši 
40.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

4b/92R/2018 realizaci dopravních změn  
a umístění dopravního značení ve měs-
tě na základě doporučení komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost

4d/92R/2018 cenové nabídky firmy NETVOIP, 
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 
k umístění kamery v prostorách TIC za 
částku 13.050 Kč bez DPH s proplace-
ním z dotace na TIC a připojení kame-
ry ze střechy budovy MěÚ do systému 
Ateas (kamerového systému města) za 
částku 6.937 Kč bez DPH

5/92R/2018 opravu povrchu vozovky v křižo-
vatce ul. Okružní IV a Brněnská v Jevíčku 
firmou REISTAV CZ, s. r. o., Skopalíkova 
1144/11, 616 00 Brno, IČ: 26968657 za 
částku 98.330 Kč vč. DPH

6a/92R/2018 pronájem části pozemku p. č. 
2115/1 - ostatní plocha v k. ú. Zadní  
Arnoštov nájemkyni dle zápisu, nájem-
né ve výši 880 Kč/rok a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

6b/92R/2018 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 1495/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

6c/92R/2018 kupní ceny palivového dříví ve 
výši 650 Kč/m3 vč. DPH s dopravou do 
Jevíčka při odběru nad 20 m3 v délce  
6 - 10 m a 650 Kč/PRMr vč. DPH v délce 
1 m s vlastním odvozem ze skládky

6d/92R/2018 kácení stromů dle doporučení 
komise životního prostředí

7a/92R/2018 cenovou nabídku firmy Vodoin-
stalatérství - Topenářství, Tříska Miro-
slav, Růžová 91, Jevíčko, IČ: 01342576 
na výměnu plynového kondenzačního 
kotle BAXI DUO - Tec Compact 20GA 
v bytě č. 5 na ul. K. Čapka 783, Jevíčko 
za cenu 38.385 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka

7b/92R/2018 cenovou nabídku firmy Kamil 
Pitner, obklady, podlahy, zednictví Hor-
ní Štěpánov, IČ: 70274819 na zhotovení 

Usnesení z 92. schůze Rady města Jevíčko konané dne 8. října 2018
sádrokartonového stropu včetně kon-
strukce v bytě č. 1, U Zámečku 784, Je-
víčko za cenu 9.983 Kč bez DPH s úhra-
dou z rozpočtu PBH města Jevíčka

7c/92R/2018 cenovou nabídku firmy Pavel 
Továrek, klempíř, Bělá u Jevíčka 37,  
IČ: 13554026 na výměnu stávající do-
škové střešní krytiny za krytinu plech 
trapéz na přístavbě domu ul. Kostelní 
44 v Jevíčku za cenu 13.855 Kč bez DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka

7d/92R/2018 úhradu části nákladů ve výši 
31.798 Kč vč. DPH za provedení rekon-
strukce koupelny v bytě č. 1, Soudní 56, 
Jevíčko s úhradou z rozpočtu PBH měs-
ta Jevíčka

7e/92R/2018 úpravu nájemného o 10 %  
v městském bytě č. 1 na ul. Soudní 56, 
Jevíčko s účinností od 1. 1. 2019 a o dal-
ších 10 % s účinností od 1. 1. 2020 dle 
§ 2249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občasného zákoníku

Rada města Jevíčko pověřuje
1d/92R/2018 investičního technika zajištěním 

zpracování PD na vybudování zpevněné 
komunikace z ul. Svitavská ke garážím 
za židovským hřbitovem vč. umístění 
sloupu veřejného osvětlení

4c/92R/2018 vedoucího technických pracov-
níků ve spolupráci s investičním tech-
nikem zajištěním realizace dopravních 
změn a umístění dopravního značení 
ve městě dle zápisu na základě dopo-
ručení komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost

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

MUDr. Ivana Křížová 
7. 11. 2018 – středa 

ordinace pouze do 10 hodin 
 – konference

8. 11. 2018 – čtvrtek  
– neordinuje, 

konference, sestra přítomna

 9. 11. 2018 – neordinuje  
– druhý pátek      
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Vyhodnocení dotazníku pečovatelské služby
né a seniory, vnímají ji jako oporu 
nejen opatrovatelskou, ale i duševní 
(obé pak považují za stejně důležité). 
Shrnutí jedné z uživatelek: „Ještě se 
dokážu sama obsloužit, jsem ale vděč-
ná, že se můžu na děvčata kdykoli ob-
rátit s čímkoli. Vždycky najdou dobré 
slovo a je mi pak lépe na duši. Už ten 
pocit, že člověk není sám, mě zbavuje 
depresí, když někdy dobré slovo potě-
ší. Děvčata mají těžkou práci, ale vždy 
mě vyslyší.“

Nejproblematičtějšími byly otázky 
týkající se možného rozšíření služeb 
o další úkony a postupu při vyřizo-
vání stížností. V prvním případě stačí 
jednotlivé pečovatelky či vedoucí PS 
kontaktovat a požádat o rozšíření 
smlouvy o nové úkony, které dosud 
nejsou poskytovány. Pro příklad: uži-
vatel má nasmlouván dovoz obědů  
a úklid společných prostor domu. 
Potřebuje rozšířit o úklid domácnosti  
a osobní hygienu. S těmito požadavky osloví pracovnici PS. Ta mu vy-
světlí, jaká je za jednotlivé úkony úhrada a po vzájemné dohodě sepíše 
uživatel s vedoucí PS dodatek ke stávající smlouvě o poskytování PS. 
Ve druhém případě pokud, dle mínění uživatele, dojde k pochybení 
ze strany pečovatelky, má nárok stěžovat si vedoucí PS. Pokud dojde  
k pochybení ze strany vedoucí PS, může si stěžovat na Městském úřadě 
Jevíčko u pana místostarosty Mgr. Šafáře. Dále pak na Krajském úřadě 
Pardubického kraje, na Ministerstvu práce a sociálních věcí či u om-
budsmana. Podrobnější postup ke stížnostem je uveden také na strán-
kách Města Jevíčka či mohou pracovnice PS dovysvětlit individuálně.

Velice děkujeme všem uživatelům za hodnocení, všechny připomínky 
bereme jako podnět ke zlepšení naší práce a budou při naší další čin-
nosti zohledněny. 

Za pečovatelskou službu Miroslava Čepová

V zářijovém čísle zpravodaje jsem avizovala vyhodnocení dotazníko-
vého šetření, které proběhlo během letních prázdnin. Jeho shrnutí 
přinášíme nyní. Šetření se zúčastnilo všech 48 aktivních uživatelů naší 
služby. Těm, kteří byli v čase hodnocení umístěni v nemocnicích či lé-
čebnách, dotazníky distribuovány nebyly. Počítáme s jejich vyhodno-
cením po návratu do domácího prostředí. Vyplněných dotazníků jsme 
získali 31 ks. Zbývajících 17 zůstalo nevyplněno, hodnocení proběhlo 
ústní formou. Vyplynulo z nich následující. Valná většina uživatelů je 
spokojená či spíše spokojená s provozní dobou poskytovaných služeb, 
pouze v jednom případě to bylo respondentovi jedno a stejně tak pou-
ze jednomu to zcela nevyhovovalo. Kvalitu sociální služby vyjma jedné 
odpovědi (spíše spokojen) a tří – spokojen – zhodnotili respondenti 
v kategorii velice spokojen. Stejně tak vysokého bodové hodnocení 
dosáhla profesionalita, spolehlivost, zodpovědnost, dochvilnost, peč-
livost, důvěryhodnost a trpělivost jednotlivých pracovnic PS. Tady ne-
zazněla ani jedna připomínka. V oblasti spokojenosti se službou bylo 
dosaženo také vysokého bodového hodnocení. Nejčastější odpověď 
zněla – není důvod ke stížnostem. Pouze dvě odpovědi zněly, že stíž-
nosti byly zvažovány, ale nebyly tak zásadní, aby se musely řešit. Valná 
většina odpověděla, že ví, jak v tomto případě postupovat, pouze dva 
odpověděli, že spíše nevědí. Ve všech případech pak byly požadavky 
či stížnosti vyřízeny, až na jeden případ, kdy respondent nevěděl, se 
nestalo, že by pečovatelky odmítly vyhovět přání uživatele. V oblasti 
informovanosti kromě jedné odpovědi všichni respondenti uvedli, že 
se cítí být dostatečně informování o službách a jsou s místní PS natolik 
spokojení, že by ji i doporučili svým blízkým. Pouze u otázky, zda vědí, 
jak si případně rozšířit služby, dva odpověděli, že si nejsou jistí. Celkově 
však PS určitě či spíše ano splnila očekávání, která respondenti před 
jejím zavedením měli. Většina uvedla, že se může se žádostí o pomoc 
obrátit i na svou rodinu, pouze jeden určitě ne. Rodina pak většinou 
vypomáhá v případech, kdy si uživatelé o pomoc řeknou, každý den 
či několikrát týdně. Pouze jedenkrát zaznělo, že uživatel rodinu nemá  
a dvakrát, že nepomáhá. V těchto případech byla pak odpověď dopl-
něna o slovní komentář, že je rodina daleko anebo je v kontaktu pou-
ze telefonicky. Dotazníky obsahovaly i prostor pro slovní komentáře.  
Z chybějících služeb uživatelé uvedli holiče a pedikúru domů, cviče-
ní, koupání ve speciální vaně, ale i společenskou místnost k setkávání, 
hraní her, pletení, čtení či realizaci přednášek. Velmi nás těší i slovní 
komentáře, v nichž uživatelé oceňují nepostradatelnost PS pro nemoc-

V čtenářském klubu Káčko
tačních soutěží, ve škole zorganizovali soutěž O nejlepšího recitátora 
školy a vyzkoušeli si roli poroty. Připravili si zajímavé otázky pro mode-
rátora a herce Jana Adámka, který nás v klubu navštívil. Letos pozvání 
do školy přijal p. Zdeněk Farkas, prasynovec Ondřeje Sekory, s kterým 
jsme putovali po stopách Ferdy Mravence. Nahlédli jsme do rodinné-
ho alba i deníku tohoto nezapomenutelného spisovatele a novináře. 
V červnovém literárním časopise se čtenáři dočetli o naší návštěvě  
v olomouckém Divadle na cucky, kde jsme zhlédli představení Jsem do 
tebe. V letošním školním roce připravujeme v prostorách školy čtenář-

ský koutek, kde se budou zájemci 
seznamovat s knižními novinkami 
a budou si sdělovat zážitky z čet-
by. V říjnu jsme pozvali na „malou 
procházku“ klubem studenty PdF 
UP Olomouc, kteří ocenili množ-
ství aktivit, činností a zájezdů, 
které klub žákům ve volném čase 
nabízí. Těšit se na společné zážitky 
můžeme také díky finanční podpo-
ře Pardubického kraje. 

Hana Veselková a Jiřina Finsterlová

Čtenářský klub Káčko ve školním roce 2018/2019 zahájil svou činnost 
dvoudenním pobytem v penzionu Eden nedaleko Jevíčka. K realizaci 
projektu Strom v četbě jsme využili blízký les a klidné prostředí. Vý-
tvarné zpracování tématu a příběhy jsme vydali v publikaci STROM, 
kterou si můžete přečíst a prohlédnout na stránkách klubu www.klub-
kacko.wordpress.com.  Stránky klubu informují nejen členy, ale každé-
ho čtenáře o plánovaných akcích a činnostech. V loňském školním roce 
proběhlo v klubu několik čtenářských setkání s využitím dramatické, 
výtvarné a hudební výchovy. Čtenáři se zúčastňovali literárních a reci-
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100 koleček ke stému výročí vzniku  
Československa

V pátek 19. 10. 2018 se Základní škola v Jevíčku připojila k oslavám sté-
ho výročí vzniku samostatného Československa. A jak jinak slavit než 
sportem? V 10 hodin se sešli všichni žáci i se svými učiteli na školním, 
hřišti, kde na začátku akce zazněla Česká státní hymna v podání decho-
vé sekce místní Základní umělecké školy pod vedením starosty našeho 
města pana Dušana Pávka. Poté promluvil ředitel základní školy Mgr. 
Miloslav Parolek, za Město Jevíčko místostarosta Mgr. Miroslav Šafář, 
který připomněl žákům, proč se tato akce pořádá. A potom už jsme 
sportovali. Chlapci a děvčata tříd A tvořili Červené družstvo, zástupci 
tříd B utvořili Modré družstvo. Jedno družstvo tvořila stovka závod-
níků od první po devátou třídu doplněná učiteli. Každý měl na hrudi 
startovní číslo se státní vlaječkou, a běžel 1 kolo, což v součtu dalo 
avizovaných 100 koleček. Při délce jednoho kola 200 metrů uběhli žáci  

a učitelé jednoho družstva celkem 20 kilome-
trů. Červenému družstvu se to podařilo za 66 
minut a 44 vteřin, družstvo Modré dosáhlo 
času 68 minut 34 vteřin. Zvítězili tedy červení 
(žáci A tříd), ale pěkné sportovní dopoledne 
se sluníčkem si užili všichni přítomní. Zástup-
ci města odměnili všechny závodníky sladkou 
odměnou a na závěr jsme si na hřišti zazpívali 
a zatancovali. Věřím, že na oslavu stého výročí 
republiky budou žáci i učitelé rádi vzpomínat.

       Mgr. Zdeněk Bombera

Přespolní běh
Za krásného letního počasí se 12. září běželo v areálu Žlíbka obvod-
ní kolo přespolního běhu. Závodu se zúčastnili žáci okolních škol tj.  
z Jaroměřic, Městečka Trnávky a místní z Jevíčka.  Z I. stupně naší školy 
přišlo závodit celkem 28 žáků. 
Jmenovitě z 3. tříd: Bendová Agáta, Brázdilová Sandra, Kohoutková 
Tereza, Parolková Anežka, Plhoňová Ester, Pokorný Denis a Pokorný 
Patrik.
Za 4. třídy běželi v “nadupané” kategorii tito žáci naší školy: Hladilo-
vá Veronika, Letovská Sára, Knötigová Irena, Kolářová Eliana, Vedrová 
Markéta, Gloc Marek, Khür Jakub, Košťál Jan, Plhoň Jeremiáš, Štindl 
David, Václavek Kamil a Marian Voicu.
Z 5. tříd se pak zapojili tito běžci a běžkyně: Kosíková Kateřina, Koutná 
Justýna, Sedláková Veronika, Schillerová Marie Anna, Staňková Terezie, 
Trmačová Tereza, Eisner Lukáš, Krejčí Max a Parolek Miloslav.

Všichni běželi, jak jim síly jen 
dovolily. A výsledky? V různých 
kategoriích se umístili na bedně 
vítězů tito:
1. místo: Plhoňová Ester, Paro-
lek Miloslav, Staňková Terezie, 
Eisner Lukáš
2. místo: Plhoň Jeremiáš, Marian 
Voicu, Krejčí Max
3. místo: Košťál Jan, Kosíková 
Kateřina, Trmačová Tereza.

Okresní kolo přespolního běhu bylo letos zorga-
nizováno - k radosti všech běžců a účastníků - již 
21. září. Polička je totiž vždy zkouškou morální-
ho odhodlání - běžet v mlze, v mokru, větru či 
mrazu - to všechno naši žáci již v Poličce zažili. 
Ale slunce - to je v poličském Liboháji obrovská 
vzácnost. Okresního kola se bohužel nezúčastnili 
kvůli nemoci všichni medailisté z Jevíčka, ale i tak 
se žákům I. stupně opravdu dařilo. Za mohutného 
povzbuzování svých spolužáků doběhli takto:

1. místo ve své kategorii obsadila Ester Plhoňová, stejně se umístil Je-
remiáš Plhoň
3. místo ve své kategorii obsadil Miloslav Parolek. 

Mgr. Jana Ševčíková

Angliáda 2018
V již tradičním termínu ve středu 17. října 2018 uspořádal kabinet an-
glického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing 
House a Oxford University Press Olomouc již pátý ročník soutěže  
o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2018. Akce byla 
určena z kapacitních důvodů poprvé jen pro žáky 9. tříd základních 
škol regionu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o po-
rovnání svých znalostí a dovedností v anglickém jazyce se svými vrs-
tevníky mezi žáky žáků základních škol neutuchá. V letošním roce do 
soutěže se zapojilo 94 žáků z celkem 16 základních škol. Účastníci ab-
solvovali test anglického jazyka skládající se ze dvou částí – poslechu 
s porozuměním na úrovni A2+ a četby s porozuměním také na úrovní 

A2+. Po vyhodnocení 
testu a sečtení výsledků 
byli nejlepší žáci odmě-
něni hodnotnými cena-
mi od partnerů soutěže, 
každý účastník si také 
ale odnesl drobnou po-
zornost a velice cenné 
zkušenosti. Vítězkou se 
stala Kateřina Grulicho-
vá  ze ZŠ Jevíčko před 
Matyášem Ambrozem 
ze ZŠ Knínice a Natálií 
Budišovou ze ZŠ Bosko-
vice, Sušilova. Mezi zá-
kladními školami zvítě-
zili žáci ZŠ Březová nad 
Svitavou pod vedením 
pana učitele Mgr. Jaro-
slava Junka těsně před 
2. ZŠ Moravská Třebová 
pod vedením paní ing. 
Hany Vystavělové.

Mgr. Josef Huf

Foto: Denisa Veselá

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Zprávy z DM
Léto uběhlo jako voda a začátkem nového školního roku jsme na DM 
přivítali 18 nových studentů, z toho jich 10 navštěvuje první ročníky 
Gymnázia Jevíčko. Pedagogický sbor domova posílila nová paní vy-
chovatelka Zuzana Machorková. 

Hned první úterý v září začali studenti 2. ročníku navštěvovat tradiční 
taneční kurzy, které tentokrát probíhají v sále hotelu Morava v Jevíčku. 
V říjnu se již uskutečnila první prodloužená ve stylu country.  

Během října jsme na DM zahájili pravidelné kroužky a zájmovou čin-
nost. Pěkné počasí lákalo ke sportování na školním hřišti, proběh-
la také malá brigáda kolem DM, studenti si mohli vytvořit mandalu  
z přírodních materiálů. S velkým zájmem se setkalo zejména cvičení  
v posilovně, debatní kroužek „Jen tak“ i zábavné odpoledne s hlavo-

lamy, logickými 
úkoly a hříčka-
mi. Studenti také 
mohou využívat 
knihovnu DM, na-
vštěvovat konzul-
tace a doučování 
z ruštiny či se za-
pojit do kroužku 
vaření a pečení 
nebo hrát desko-
vé hry. 

Mgr. Darina 
Gnipová 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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účastníci tábora si mi-
nimálně jeden turbánek 
vlastnoručně upletli. Po 
večeři byl slavnostní ná-
stup, na kterém jsme 
dávali a dostávali dárky 
na památku. Po nástu-
pu jsme se fotili a loučili 
se slzami v očích. Večer 
následoval oheň na roz-
loučenou, kde jsme opět 
zpívali české a ukrajinské 

písně.
Dne 15. 8. byl budíček již v 5:00 hod, balili jsme si své věci a složili stan. 
Po naložení vybavení do dodávky započala naše dlouhá cesta domů 
obohacená smíchem, povídáním a zpěvem. Na hraničním přechodu 
nás čekala neobvykle důkladná prohlídka ze strany ukrajinských celní-
ků. Díky průvodnímu dopisu z českého konzulátu jsme ovšem přejezd 
hranic zvládli za méně než hodinu. Cesta po polských dálnicích byla 
rychlá a pohodlná, a tak jsme do skautské klubovny v Jevíčku dorazili 
již v 15:45 hod, rozloučili se a tím skončila naše třetí expedice za skauty 
na Ukrajinu.
A jak na nás 3 expedice zapůsobily?
Zakarpatská Ukrajina, dříve Podkarpatská Rus, byla v meziválečném 
období součástí Československa a těch dvacet let, kdy zde působi-
li čeští lékaři, učitelé nebo stavitelé, je stále znát. Místní obyvatelé si 
uvědomují, jak moc jim Češi pomohli a váží si toho, jsou velmi přátelští, 
vstřícní a pohostinní. Domluva s nimi není problémem, rusínština je 
hodně podobná slovenštině.
Příroda západní části Ukrajiny je opravdu nádherná. Krajina nabízí sce-
nérie jako vystřižené nejen z filmů o slavném loupežníkovi Nikolovi, ale 
třeba i z některých westernů. Téměř nekonečné lesy, rozlehlá pohoří 
Polonin s takřka nedotčenými horskými loukami a s hřebeny, které 
nabízejí romantickou samotu….
Tímto velice děkujeme Pardubickému kraji, který akci podpořil v rámci 
dotačního programu kanceláře hejtmana a vedení města Jevíčka za 
poskytnutí propagačních předmětů.

Za jevíčské skautské oddíly Kristýna Živná a Petr Votroubek

Rodičovská kavárna  
je další vlaštovkou

Vedle učitelů a žáků může významnou měrou ovlivnit 
úspěšnost a rozvoj vzdělávacího procesu široká rodičovská veřejnost. 
Její sebevzdělávání, získávání nových informací a fungující spolupráce 
s pedagogy je důležitým cílem projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na 
území ORP Moravská Třebová“ CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654.

„Smyslem tohoto projektu je v našich školách rozvíjet motivující kultu-
ru zaměřenou na maximální úspěch každého žáka, nejlepší dostupný 
servis pro každého učitele a podmínky pro trvalý rozvoj každé školy“, 
řekla hlavní manažerka Veronika Tinklová. Tento projekt umožňuje 
přivést do našeho území kvalitní, zkušené a uznávané lektory, jejichž 
přednášky, kurzy a semináře jsou pro účastníky díky podpoře Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a evropských fondů zdar-
ma. V následujících čtyřech letech se chceme zaměřit i na spolupráci 
rodičů a škol. Připravujeme mnoho zajímavých akcí, které budou pre-
zentovány pod názvem „Rodičovská kavárna“. 

„Čtení, to nás baví“
Chcete svým dětem zprostředkovat zajímavou literaturu nebo vhodný 
dárek k Vánocům? Zastavte se na první Rodičovskou kavárnu dne 
22. 11. 2018 v 18 hodin v sále Zámečku, ul. U Zámečku 451, Jevíčko, 
kde se budete moci seznámit s novinkami dětské literatury, jak pra-
covat s textem, nabídneme nové postupy k rozvoji čtenářství, které 
vzbudí radost z četby. Pomozme dětem najít samy sebe. Přidejte se…

Více o projektu a připravovaných akcích najdete na webových strán-
kách www.mapmtj.cz nebo na Facebooku Učíme se rádi s MASkou.

Expedice Ukrajina III. 
(najeto 2110km) 5. – 15. 8. 2018

Dne 5. 8. od 18:00 hod se postupně scházíme na klubovně v Jevíčku. 
Kontrolujeme výstroj, výbavu a vše potřebné balíme do dodávky. Ve-
čer připravujeme program a nacvičujeme písničky, které bychom moh-
li zazpívat našim ukrajinským skautským sestrám a bratrům. 
Dne 6. 8. v 6:30 hod vyrážíme směr Slovensko a cestou nacvičujeme 
další písničky. Přibližně v 15:00 hod přijíždíme na hranice s Ukrajinou. 
Ač jsou Slovenští celníci převelice pečliví, tak jsme na hranicích čekali 
pouze 1 hodinu (obvykle to bývá o hodně déle). V Užhorodě nás čekal 
tamní činovník br. Bohdan, který nás ubytoval u sebe doma. Na večer 
nám užhorodští skauti nachystali nádhernou prohlídku města. Zvláště 
nás zaujala prohlídka čtvrti, kterou tady vybudovali Češi v meziváleč-
ném období.
Dne 7. 8. jsme se dopoledne přesunuli do města Chust, kde nás srdeč-
ně přivítal br. Jurij se svým skautským oddílem. V Chustu nás čekala 
další prohlídka města, tentokrát obohacená o návštěvu muzea a vý-
stup na hrad, který dominuje celému městu. Večer jsme se vykoupali 
v řece a šli se ubytovat do 5 skautských rodin, které si nás rozdělily, 
abychom měli možnost poznat autentický rodinný život na Ukrajině.
Dne 8. 8. byl brzký budíček v 6:00 hod, protože nás čekala náročná 
celodenní túra do hor. Naším cílem byl vrchol Menčul (1501 m. n. m.) 
v Karpatské biosférické rezervaci. Cestou jsme se více a více seznamo-
vali s ukrajinskými skauty. Zaujala nás nedotčená příroda, úchvatné 
výhledy. Potkali jsme volně se pasoucí koně, osvěžili se u studánky  
a poobědvali u koliby. Na vrchol jsme dorazili po 6ti hodinách namáha-
vé chůze, za celý den jsme po horách nachodili přibližně 35 kilometrů. 
Den 9. 8. byl tudíž dnem odpočinkovým, po obědě jsme si prohlédli 
další části města, tentokráte ty vybudované Čechy. Po prohlídce ná-
sledovalo koupání v řece Rika, která byla velká jako solidní koupaliště. 
Voda byla osvěžující a přímo vyzývala k zábavným hrám s ukrajinskými 
skauty. 
Dne 10. 8. vyrážíme plni očekávání směr Uškovyči na celonárodní tá-
bor „Klič licariv“(Hlas rytířů), kde strávíme 5 dní mj. i se skauty z Užho-
rodu. Jelikož se jedná o náročný tábor, čekal všechny účastníky úvodní 
vstupní test fyzické zdatnosti, který čeští zástupci zvládli na výbornou. 
Po postavení stanů a ubytování jsme se vrhli na výrobu táborových tri-
ček, mezitím se začaly budovat nejdůležitější společné táborové stav-
by jako polní kuchyně, hospodářský stan umývárna a latríny.
Dne 11. 8. nás vedení tábora překvapilo brzkými budíčky v 6:00 hod 
(což je 5:00 hod českého času). Po nástupu a snídani následovala vý-
uka uzlování a následně vázaných staveb. Poté jsme se učili stavět pří-
střešky na bivakování ve volné přírodě. Po obědě jsme dostali za úkol 
postavit táborovou sprchu, což nám mírně komplikoval silný déšť, ale 
zvládli jsme to. 
Dne 12. 8. byla neděle a účastníci tábora se vydali na pouť do 15 km 
vzdáleného kláštera „Univskaja Lavra“, který je jednou z nejvýznam-
nějších řeckokatolických památek západní Ukrajiny. Zúčastnili jsme 
se slavnostní mše, pro nás neobvyklé řeckokatolické, celé zpívané  
v ukrajinštině = zajímavý zážitek. A po mši jsme si na nádvoří kláštera 
zahráli ukrajinské hry, po nichž následovala prohlídka tohoto staroby-
lého kláštera s průvodcem. Cestou do tábora jsme se zastavili u vodní 
nádrže a zaplavali si. Večer byl slavnostní táborový oheň, při němž 
se zpívaly české a ukrajinské národní písně. Krásný den jsme zakončili 
mezinárodní skautskou večerkou.
Dne 13. 8. bylo na programu přežití v přírodě a maskování. Učili jsme 
se, jak se dobře zamaskovat v různých typech terénu a v různých roč-
ních obdobích; jak si v přírodě najít potravu, jak ji zpracovat a případně 
uvařit. Kolem poledne jsme se vydali do Lvova, kde nám na českém 
konzulátu připravili dokumenty na cestu domů přes polské hranice  
a během čekání na dokumenty jsme si prohlédli historické centrum 
tohoto zajímavého města. Další úžasnou věcí tohoto dne bylo koupání 
se v ledovém horském potůčku.
Dne 14. 8. byla na programu zdravověda a praktický nácvik první po-
moci. Po obědě jsme měli připraveno „České odpoledne“. Učili jsme 
Ukrajince českým písním. Následně jsme hráli naše oblíbené skautské 
hry, které sklidily velký úspěch. Souběžně probíhal CZ workshop ple-
tení turbánků, což jsou u nás tradiční uzly na skautský šátek. Všichni 

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO
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Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Jevíčko Vás srdečně zve na tyto pořady

čtvrtek 8. listopadu 2018 v 18.00 hodin – sál Zámečku

Kamenité cesty Gruzie
Přednáška RNDr. Hynka Skořepy
Srdečně vás zveme na procházku za přírodními i kulturními 
pamětihodnostmi Gruzie. Od subtropů po věčný sníh Kavkazu, od 
pračlověka Homo georgicus po tisíce let staré křesťanské kostely, 
od Stalina po postsovětskou 
současnost. 
Gruzie je krásná, ale těžce zkouše-
ná země na pomezí Asie a Evropy. 
Bájná Kolchida, do které se vyda-
li argonauti za zlatým rounem. Ke 
skále kavkazské hory Kazbeg byl prý 
přikován Prométheus za to, že lidem 
přinesl oheň. Z Gruzie se do střední 
Evropy dostal bažant obecný, zvaný 
též kolchidský. Na pobřeží Černého moře tam rostou subtropické 
rostliny, ve vnitrozemí přechází bizarní polopouštní krajina v deštivé 
svahy Kavkazu. Gruzie patří mezi nejstarší křesťanské státy světa a je 
plná úžasných architektonických památek. Podle legendy je dokonce 
nejkrásnější zemí světa, kterou si Bůh schovával sám pro sebe. Život 
Gruzínců je však těžký a budoucnost země mezi Ruskem, Západem 
a islámem nejistá.

Pondělí 12. listopadu 2018 17.00 hodin 
Zahrada –  sál Zámečku
Ve chvíli, kdy se otevře stará rezavá branka, 
vstoupíte pěti kluky do legendární Zahrady… 
Zahrada Jiřího Trnky patří mezi díla, která léta 
oslovují děti i dospělé. Má své kouzlo, poezii  
i humor. Pohádku Trnka nejen ilustroval, ale sám 
i napsal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou 

branku a vejdou do krásné, tajemné zahrady, 
kde potkají kamenného trpaslíka, zlomyslného 
kocoura, učenou velrybu, pět slonů, a odhalují 
rozličná tajemství. Kouzelný příběh je nezapome-
nutelný a v podání Věry Hollé, Pavla Oubrama a Tomáše Drápely 
bude skvělým zážitkem nejen pro vaše děti. Vstupné 50,- Kč

V neděli 2. prosince začíná, Dárečkovou 
nedělí na Zámečku, adventní čas roku 
2018. 
V 14.00 společně zapálíme první svíci na 
adventním věnci a zahájíme tak začátek 
adventu v Jevíčku. 
Těšit se můžete na vánoční dekorace, drobné dárky od chráněných 
dílen a ruční práce malých prodejců, sladké dobroty, zabíjačkové 
pochoutky od pana Havlíčka a hlavně příjemné setkávání  
u dobrého punče a domácího piva. 
V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet lampionový průvod 
na náměstí, kde v 17.30 bude poprvé v roce 2018 rozsvícen vá-

noční strom. 
I u vánočního 
stromu na vás 
bude čekat 
p o h o š t ě n í  
a skvělý punč 
j e v í č s k ý c h 
hasičů.
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Chovatelské okénko
Poslední víkend v září se uskutečnila dvoudenní výstava drobného 
zvířectva v areálu chovatelů na Brněnské ulici. Vystavovatelé byli ne-

jenom z Jevíčka, regionu, ale i z různých 
koutů republiky. Návštěvníci mohli obdi-
vovat mnoho plemen králíků, slepic, holu-
bů, ale i dětem udělat radost u klecí s mor-
čaty či okrasnými ptáčky. Členové spolku 
si připravili překvapení v podobě velice 
bohaté tomboly či ochutnávky králičích 
specialit, na které maso věnovali členové 
ZO Chornice. Počasí přálo, tak si v sobotu 
přišli na své i tanečníci a zpěváci při živé 
hudbě. Účast nás všechny mile překvapila, 
v sobotu si na své přišlo cca 400 milovní-
ků zvířat. Areál byl krásně vyzdoben vý-
tvarnými pracemi dětí ze ZŠ Jevíčko, čímž 
dětem moc děkujeme. Poděkování patří 
též všem sponzorům, kteří přispěli svými 
dárky do tomboly, Městu Jevíčku, které se 
podílelo na půjčení a instalování mobili-
áře a v neposlední řadě našim rodinným 
příslušníkům, kteří přiložili též ruku k dílu.
Dále bychom se chtěli zmínit, že jsme letos 
pokročili v dalších stavebních úpravách  
v areálu a to především rekonstrukcí ku-
chyňky. Velký dík patří Městu Jevíčku, kte-
ré nám prostřednictvím grantového sys-
tému vychází vstříc. Areál využívají i další 
organizace k uskutečnění svých akcí a lidé 

si ho mohou pronajímat k osobním účelům. Na výstavě jste mohli vi-
dět plemena králíků našich chovatelů, kteří nás budou reprezentovat 
na evropské výstavě v Dánsku v měsíci listopadu. Tak jim držte palce. 
Těšíme se na Vás na jarní výstavě. 
    Pavel Berka, Alena Macounová, Pavla Konečná

Přehled akcí prosinec: 

ADVENT
2. 12. 

1. adventní neděle –  Dárečková neděle 
Rozsvícení vánočního stromu  

na náměstí

9. 12. 
2. adventní neděle  

– Mikulášský karneval

16. 12.  
3. adventní neděle 

 – Koncert žáků a učitelů ZUŠ,  
Jevíčský kostel

14. 12. 
4. adventní neděle  
– Vánoční jarmark

22. 12.  
Koledování dechového orchestru  

ZUŠ Jevíčko
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SOKL! Autorská hra litovelských 
sokolských ochotníků ke století 

republiky
sál hotelu Morava sobota 10. listopadu

SOKL! je autorská hra Michala Schmalze a litovelských ochotníků, kte-
rá s nadsázkou mapuje 100 let na malém městě s historickými reáli-
emi v kombinaci s fikcí a absurditami doby. Do celé té dobové vřavy, 
velkohubosti i malosti všech těch lidiček, kteří tu jsou, byli a budou, 
je zasazen kafkovský příběh nebohého umělecky poctivého sochaře 
(později jeho syna), jenž se snaží na sokl postavit sochu celebrity po-
dle požadavku doby, ale vždy, když má téměř hotovo, je donucen dílo 
tendenčně přetvořit na celebritu aktuální. Hledání osobní i umělecké 
svobody je téma věčně živé. 
Divadelní odbor Sokola Litovel je o více než 50 let starší než naše re-
publika, jejíž velmi zaoblené výročí nemohli litovelští divadelníci le-
dabyle opomenout. Po rozpadu Rakousko-Uherska zůstal před lito-
velskou sokolovnou sokl, na němž mělo stát dílo místního sochaře, 
socha mocnáře Franze Josefa. Zástupci města mezitím prozřetelně 
překabátili a v roce 1919 počali na Mistra tlačit, aby zhotovil sochu 
novou, monument T. G. Masaryka (samozřejmě za honorář, který 
už umělec dostal jako zálohu na již téměř hotovou sochu mocnáře).  
A tak to měl sochař a posléze jeho syn po celé století, za nímž není 
ku škodě se při dobré příležitosti poohlédnout. Hra Sokl! je pokusem 
nahlédnout na uplynulé století naší samostatné republiky s nadsázkou 
i s pochopením pro lidské malosti. Vždyť ani naši dávní předkové, ani 
my a ani ti, kteří přijdou po nás, nebudou podobných kotrmelců s nej-
větší pravděpodobností ušetřeni. Rudolf Beran

Pardubický kraj ve spolupráci s městem Jevíčko připravuje zábavně osvětovou akci pro seniory, 
kde představí svoji činnost sociální, záchranné a další složky z Jevíčka i okolí. 

Program bude vyplněn kulturními vystoupeními a besedou s hercem Václavem Vydrou.
Akce se uskuteční 4. 12. 2018 v kině Astra v Jevíčku. Čas akce a další podrobnosti se dozvíte  

v prosincovém zpravodaji a na webu Města Jevíčka.
www.jevicko.cz
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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.



www.jevicko.cz

                       Listopad 2018   / 13Měsíčník města Jevíčka

Přebor žáků základních škol  
Moravskotřebovska a Jevíčska

Konečné pořadí      

Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Řehořek Filip 1355 CZE ZŠ Jevíčko 6 28
2 5 Gloser Vojtěch 1070 CZE ZŠ Jevíčko 5 32½
3 6 Beil Florian 1047 CZE ZŠ Kunčina 5 31

4 3 Bártová Leona 1191 CZE ZŠ Palackého 5 30½
5 2 Dostál Matěj 1212 CZE ZŠ Jevíčko 5 30½
6 4 Staněk Jan 1175 CZE ZŠ Jevíčko 5 27
7 10 Straka Michal 1000 CZE ZŠ Křenov 4 27
8 7 Mičík Dan 1044 CZE ZŠ Palackého 4 26
9 23 Smolík Matěj 0 CZE Z.Š M.Trnávka 4 26
10 17 Hejátko Filip 0 CZE ZŠ Palackého 4 24½
11 24 Vitouch Václav 0 CZE GY M.Třebová 4 23½
12 18 Hensl Richard 0 CZE Z.Š M.Trnávka 4 23½
13 8 Holík Josef 1000 CZE ZŠ Palackého 3½ 27½
14 16 Goš Radek 0 CZE Z.Š M.Trnávka 3½ 20
15 9 Horáčková 

Dominika
1000 CZE GY M.Třebová 3 25

       

Jevíčko - město: letošní sucho  
o „velké vegetační době“

Do velké vegetační doby počítáme měsíce: duben, květen, červen, 
červenec, srpen a září. V uvedené měsíce nejvíce rostly plodiny 
na polích a zeleniny na zahradách. Potřebovaly také nejvíce vláhy. 
Pršelo-li, vláha byla, nepršelo-li, bylo sucho.
„Bagnouls a Gaussen považují určité období za velmi suché, jestli-
že úhrn srážek je menší než dvojnásobek průměrných teplot.“
Byl-li úhrn srážek větší než dvojnásobek průměrných teplot, sucho 
nebylo.
Jak tomu bylo, nejlépe informuje tabulka, ve které jsem měsíce 
rozdělil na dekády, aby bylo období sucha zřetelnější.
 t= průměrná teplota °C,  2t = dvojnásobek průměrné teploty,
mm = úhrn srážek v mm, S = rozdíl mezi dvojnásobkem průměr-
ných teplot a úhrny srážek je hodnota sucha. Čím byl rozdíl větší, 
tím bylo větší sucho.

Stačí se jen podívat, kdy byly letos větší hodnoty sucha.  
          František Plech

Jevíčko - město: roku 2018 hodnocení 
prázdninových měsíců pro rekreaci

Byl-li červenec a srpen k rekreaci příznivý, dá se vypočítat Teicho-
vým indexem „Ti“:
10t - r = Ti 
    3
kde „t“ = průměrná teplota měsíce 
r = úhrn srážek
průměrná teplota je násobena 10, aby za nízkých teplot bylo zabrá-
něno záporným hodnotám „Ti“.
Dělíme 3, aby „Ti“ zmenšen pro lepší čtení, či grafické znázornění.

Příklad červenec:
t = 20,5°C , r = 8,6 mm
10x20,5 - 8,6   =     205 - 8,6  =  196,4  = 65,4 Ti
           3                       3                3
srpen: t = 21,5°C,  r = 17,9 mm,  Ti = 65,4

Čím jsou hodnoty indexu vyšší, tím je měsíc pro rekreaci přízni-
vější. Jsou-li teploty nízké a měsíc deštivý, potom je pro rekreaci 
nevhodný. Hodnoty letošních prázdninových měsíců byly vysoké, 
proto byly měsíce k rekreaci příznivé.
        František Plech

       
V sezoně 2018/19 jsme zatím odehráli dvě mistrovská utkání nadregi-
onální ligy juniorů U 19. Historicky první utkání klubu naši kluci sehráli 
29. 9. 2018 v Praze – Kunraticích. Nervozita si vybrala svoji daň a první 
zápas jsme prohráli 82:38 a druhý 77:43. První mistrovský zápas v do-
mácím prostředí se v bouřlivé atmosféře zaplněné sportovní haly na 
Žlíbkách uskutečnil v sobotu 13. 10. 2018. Po vynikajícím výkonu, který 
překvapil i vítěze minulého ročníku, družstvo z Rychnova nad Kněž-
nou, jsme první zápas jen těsně prohráli 69:76 a druhý 59:74. Klukům 
 i trenérům patří velké poděkování za předvedený výkon, pořadatelům 
a týmu technické podpory potom díky za hladký průběh premiérové-
ho domácího utkání našeho klubu. K dalšímu soutěžnímu utkání odjíž-
díme 27. 10. k okresnímu derby do Svitav. Začátek utkání je stanoven 
na 9.00 a druhý zápas startuje v 11.00.
Holky se v rámci přípravy na novou sezonu utkaly 19. 9. v hale na Žlíb-
kách s družstvem U17 BBK Brno. Sice prohrály 39:61, ale odehrály dů-
stojnou partii a úspěšně začlenily do kolektivu starších hráček i nové 
posily. V sobotu 22. 9. opět v hale v Jevíčku proběhl další přátelský 
zápas kategorie děvčat U17, tentokrát s družstvem z Havlíčkova Brodu.  
Se silnějším soupeřem, který hraje nadregionální ligu, jsme prohráli 
31:61. 
Rozpis tréninků na sezonu 2018/19
Děti 1. – 3. třída – úterý 14.30 – 15.30 (ZŠ)
Děti 4. – 7. třída – úterý 15.30 – 17.00 + čtvrtek 16.30 – 18.00 (ZŠ)
Holky 8. třída+ – středa 18.00 – 19.00 + pátek 17.30 – 19.00 (Žlibka)
Kluci 8. třída+ – středa 16.30 – 18.00 + pátek 16.00 – 17.30 (Žlibka) 
Tyto informace naleznete i na webových stránkách www.basketjevicko.
cz.
Odkaz na rozlosování soutěží http://vco.cbf.cz/souteze.html 
Přijďtě mezi nás  Kontakt  vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938

Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO
Šachový přebor škol

V Mor. Třebové se konal přebor škol 
o postup do okresního přeboru. 
Družstvo ve složení Filip Řehořek, 
Vojtěch Gloser, Matěj Dostál a Jan 
Staněk bez problémů postoupilo. 
V mladší kategorii, bojoval o umís-
tění Matyáš Alexa. Výsledkem bylo 
výborné třetí místo. 

Hrbata Jaroslav
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Společenská rubrika
říjen 2018

Naši jubilanti:

František Svojanovský 
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

František Mlčoch
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice
Ohlédnutí za jubilejním 20. ročníkem 

„Biskupického kaléšku“ 2018
V slunečnou sobotu 6. 10. 2018 jsme se v Biskupicích sešli při koštu slivovice, abychom oslavili 
již 20. ročníku festivalu slivovice „Biskupické kaléšek“. 
Současně jsme si v Biskupicích připomněli stoleté výročí od vzniku ČSR, kdy jsme na návsi před 
obecním úřadem společně slavnostně odhalili bustu prvního prezidenta ČSR - Tomáše Garrigue 
Masaryka. Jednalo se o obnovení busty na pomníku, který v roce 1920 věnoval tehdejší majitel 
lihovaru Matěj Beran a občané Biskupic. Pomník prvního prezidenta T.G.M. stál nejdříve před 
místním lihovarem a v roce 1928 byl přemístěn na náves před budovu školy, ve které dnes sídlí 
obecní úřad. Po záboru československého pohraničí vojsky nacistického Německa v roce 1938 
byl 21. 11. 1938 Masarykův pomník za asistence československého vojska přemístěn z Biskupic 
do Jevíčka a jeho další osudy jsou neznámé. Pravděpodobně zde byla busta zničena a pouze 
podstavec byl poté v roce 1944 vrácen do Biskupic. Tento podstavec byl následně nalezen ve 
staré stodole na návsi, která byla v roce 2008 v rámci obnovy návsi zbourána, a byl na návsi 
znovu osazen. Na tento podstavec jsme tedy osadili nově vyrobenou repliku busty, které mo-
del dle dobové fotografie zpracovala akademická sochařka MgA. Paulina Skavova a odlitím do 
bronzu byla obcí pověřena slévárna H V H spol. s r.o. z Horní Kalné. Bustu slavnostně odhalil 
starosta obce s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Po slavnostním odhalení 
nechyběl bohatý kulturně-společenský program v technickém zázemí obce doplněný historic-
kými velocipedy, tombolou, prohlídkou místní pálenice, možností koštu nejenom soutěžních 
vzorků slivovice a další doprovodný program. Současně byla zpřístupněna další část obnove-
ného technického zázemí obce, ve které se uskutečnila výstava „20 let kaléšku ve fotografiích“, 
a která měla u návštěvníků velmi kladný ohlas. 
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 47 vzorků, které byly degustovány a následně vy-
hodnoceny porotou, která pracovala ve složení - Pavel Továrek, Ing. Vladimír Langer, Miloš 
Vašíček, Zdeněk Hader, Jan Szantay, Jiří Šnobl, Jan Ošlejšek:
1. místo: Jan Polách, Březinky, meruňka 52 %, vypálený v roce 2018 v palírně Jevíčko; 2. místo: Da-

niel Slouka, Biskupice, švestka 52 %, vypálený  
v roce 2016 v palírně Borotín; 3. místo: Pavel Kout-
ník, Biskupice, švestka 52 %, vypálený v roce 2017  
v palírně Biskupice; 4.-5. místo: Marie Neu-
bauerová, Česká Třebová, švestka 54 %, vy-
pálený v roce 2017 v palírně Biskupice a Karol 
Karol, Biskupice, švestka 53%, vypálený v roce 
2015 v palírně Biskupice
Cenu publika získal vzorek: Karel Fajmon, Osík, 
švestka 51 %, vypálený v roce 2016 v palírně 
Jelínek.

Děkujeme za spolupráci pálenici Biskupice Still s.r.o., firmě HAPE, dále děkujeme všem pořa-
datelům, organizátorům a sponzorům, bez jejichž pomoci by kaléšek nemohl být uskutečněn. 
Tak se potkáme opět za rok 5. října 2019 při 21. ročníku kaléšku.

Organizační tým kaléšku
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POZVÁNKY

POZOR POZOR!!! 
V sobotu 10. listopadu 2018 vás všechny (malé i velké) zveme na akci „Kdo si hraje, nezlobí“ - aneb pojďte 

si všichni hrát a hlavně soutěžit. Co nabízíme? Spoustu soutěživých her (pexeso, puzzle, šipky, kuželky,  
hru Kdo jsem?... atd.). Čekají na vás krásné ceny, chutné občerstvení, teplé i studené nápoje a příjemné  

prostředí. Sejdeme se v technickém zázemí obce v 15:00 hod. Vstupné je pro každého 10,- Kč.  
Těšíme se na všechny hráče i nehráče. 

                                                                                                       Helena Neuerová, ČČK 

CANTILO Jevíčko - opět v Biskupicích
Na 1. adventní neděli 2. prosince 2018 připravujeme ve spolupráci s Obecním úřadem Biskupice  

vystoupení smíšeného pěveckého sboru CANTILO Jevíčko. Koncert se uskuteční v místním kostele sv. Petra 
a Pavla v 15:00 hod. Vystoupí také děti z naší mateřské školky. Podrobnosti ještě upřesníme.  

Ale určitě se můžete těšit na krásné lidové i moderní písně a též na vánoční koledy. Vstupné dobrovolné.
                                                                                                      Helena Neuerová

                                                                                                                                                                               

Sv. Mikuláš - upozornění
Milé maminky, tatínkové, babičky a dědečkové. Ve středu 5. prosince ve večerních  

hodinách přijede do Biskupic sv. Mikuláš s andělem a skupinou čertů.  
Pokud máte zájem, aby sv. Mikuláš se svým doprovodem navštívil i Vaše děti, tak nahlaste  
jména dětí v místní prodejně. Děvčata z prodejny tento seznam panu Mikulášovi zašlou.    

         Helena Neuerová, ČČK
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Pomohli jsme dobré věci…
V dnešní době kolem sebe stále častěji slýcháme, že jsou lidé lhostejní a sobečtí. Mož-
ná někoho takového ve svém okolí máte, ale my jsme 28. 9. 2018 na chornickém fotbalo-
vém hřišti potkávali samé přátelské a usměvavé lidi, kteří se tu sešli, aby pomohli Elišce 
Trmačové a jejím rodičům statečně bojujícím s nepřízní osudu. Abychom jim tento boj ale-
spoň trochu usnadnili, dohodli jsme se s chornickými spolky, že spojíme své síly a uspořá-
dáme akci, při které se nám snad podaří vybrat nějakou tu „kačku“; těch se nakonec „se-
šlo“ neskutečných 24 743,-. K této částce jsme se dostali díky lidem, kteří přišli, sponzorům, 
kapele Etien Band, zvukařům Mirkovi Horkému a Romanu Jurišovi, tanečnicím Flamen-
ca, dětem ze ZUŠ z Moravské Třebové a všem chornickým hasičům, sokolíkům, rybářům  
a myslivcům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce. DĚKUJEME!!!

Pokud byste chtěli pomoci i nyní, 
můžete přispět na Eliščin účet 
2300501834/2010. Její životní 
příběh si můžete přečíst na www.
tjsokolchornice.cz v záložce Po-
máháme, zde také najdete seznam 
sponzorů.
Ten pocit, když pomůžeme, je  
k nezaplacení, stojí za to někomu 
pomoci, třeba jen tím, že mu věnu-
jeme svůj úsměv … 

Za TJ Sokol Chornice, z.s.  

Mgr. Blanka Mauerová

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti  
v měsíci listopad:  

 Luboš Fiebich 

 Petr Felner
Gratulujeme a přejeme  
spokojenost a pevné zdraví  
v dalších letech.

Další putování  
s Jirkou Kolbabou

Obec Chornice zve všechny na další 
zajímavé setkání se známým  
cestovatelem rádia IMPULS, 

který k nám tentokrát přijede 
s pořadem  

Bhútán – Země  
hřmícího draka. 

Akce se uskuteční v pátek 16. listo-
padu v kulturním domě v Chorni-
cích. Zahájení bude v 18,00 hodin 
a vstupné činí 160,- Kč. Vstupenky 
bude možno zakoupit v předprodeji 
od 1. října v kanceláři obecního úřa-
du, tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, 
budou vstupenky i na místě. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Putování na nejvyšší kopec Malé Hané
V rámci projektu Zelená stuha si naše škola připravila projekt, jehož cílem bylo poznat přírodní 
krásy okolí naší obce. 
Vše bylo připraveno na pátek 14. září. I když celý týden vypadal slibně a bylo krásné počasí, 
právě v pátek nám pršelo. Průběh projektu jsme tedy museli změnit. Žáci prvního stupně ab-
solvovali náhradní program ve škole. Na interaktivní tabuli si zopakovali své znalosti o přírodě, 
určovali názvy zvířat a rostlin, které můžeme vidět nebo potkat v lese. Celé dopoledne bylo 
zpestřeno písničkami, soutěžemi a na závěr byli vyhlášeni nejlepší žáci, kteří nasbírali nejvíce 
bodů za své vědomosti.  
Žáci druhého stupně sevrátili do školy a o týden později se vydali na turistickou vycházku do 
blízkého lesa. Cílem vycházky bylo vystoupat na vrchol kopce Hušák. 
Cestou na hřeben kopce žáci řešili přírodovědný kvíz, zaměřený na znalost zdejších zvíře-

cích obyvatel lesa. Úspěšní a nejrych-
lejší řešitelé byli odměněni sladkostmi. 
Všichni si rádi poseděli před kapličkou 
u Holubí studánky. Při návratu do obce 
jsme cestou posbírali  do připravených 
pytlů vše, co v  lese zůstalo po nezod-
povědných návštěvnících lesa. Příroda 
nás za to odměnila krásným počasím, 
zdravým vzduchem, lesními plody  
a celá vycházka dala dětem nevšední 
zážitek. Domů jsme se tak navraceli 
zdravě unaveni a s dobrým  pocitem, 
že pro přírodu jsme opět něco udělali.   

      Iveta Špičková a Ivo Vymětal
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Obec Chornice ve spolupráci s paní 
 Jiřinou Jakubcovou pořádají

                        

v sobotu 1. 12. 2018 
v prostorách kulturního domu 

v Chornicích
  

Martina Němcová ve spolupráci 
s Obcí Chornice Vás zve na 

 

vánoční tvoření pro děti
- výroba vánočních 

dekorací a přání

Akce se uskuteční dne 30. 11. 2018 
od 16,30 hodin 

v kulturním domě 
v Chornicích

Vstupné 30,-- Kč

   UKÁZKU VÝROBY ADVENTNÍCH  
VĚNEČKŮ 

A MALÝ PŘEDVÁNOČNÍ TRH

Výroba adventní výzdoby s možností 
nákupu vánoční výzdoby od 8:00 do 13:00 

hodin.
            

Všichni jsou srdečně zváni.

Děti mladší 7 let 
v doprovodu 

dospělé osoby.
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu se významného jubilea 
dožívají:

GLOCOVÁ MARIE
KNOLLOVÁ ŠTĚPÁNKA
PAŘILOVÁ ELIŠKA
PŘIDAL FRANTIŠEK
SEKANINOVÁ BOŽENA
Všem listopadovým jubilantům přejeme 
hodně zdraví a pohody v kruhu svých 
blízkých.

V posledním období řadu jaroměřických 
občanů opustili:

HRAZDIRA FRANTIŠEK
PŘIDAL ZDENĚK
DOLEJŠÍ ZDENKA
Pozůstalým rodinám vyslovujeme  
upřímnou soustrast.

 Vzpomínka
20. 11. 2018 je tomu  
10 smutných let,
co nás opustil náš milovaný  
manžel a tatínek 

pan Ladislav Trojan. 
S bolestí v srdci vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

Děkujeme 
všem dárcům podzimní Humanitární 
sbírky pro Diakonii Broumov a  Burzy 
knih.
Věříme, že Vaše „přebytky“ pomohou 
potřebným v tíživé životní situaci.

 SPOZ a  Centrum života 
a podnikání Jaroměřice  

Adolf Dudek v ZŠ Jaroměřice
V pátek 5. 10. naši školu navštívil známý ilustrátor Adolf Du-
dek. Dětem z MŠ a z prvního stupně ZŠ představil knihy, do 
kterých nakreslil obrázky. Hravou a zábavnou formou všem 
ukázal, že kreslit obrázky zvládne každý. Děti si mohly samy 
vyzkoušet malovat s Adolfem Dudkem. Během krásného pro-
gramu se všichni moc bavili, včetně pedagogického sboru. 

Moc se těšíme, že tento sympatický a humorem naladěný pán navštíví naši školu příště.
Mgr. Kateřina Továrková

MIMI a MAMI cvičení
Pravidelná MIMI a MAMI jóga pro děti od 1,5 
roku a jejich rodiče nebo prarodiče v Jaromě-
řicích probíhá každý pátek  od 10:00 do 11:00 
ve Volnočasovém areálu (hasičárna). Během 
hodinové lekce si společně s dětmi osvoju-
jeme základní jógové pozice, říkáme říkanky, 
zpíváme písničky, hrajeme si, výtvarničíme, 
svačíme, povídáme si, prodlužujeme výde-
chový proud, masírujeme se, stimulujeme 
chodidla. Rodiče se trochu protáhnou a se-
tkají s lidmi s podobnými zkušenostmi. Děti 
se učí fungovat v kolektivu podobně starých 
dětí, což jim je ku prospěchu při nástupu do 
mateřské školy. Přijďte se podívat a zacvičit si 
s námi! Dokonce cvičíme i v MŠ Jaroměřice.

Přihlašujte se na ostrnka@seznam.cz nebo 
tel: 608 478 252.

Mgr. Zdenka Selingerová

ZŠ a MŠ Jaroměřice na návštěvě v Chornicích
3. 10. naše ZŠ a MŠ Jaroměřice navštívila kulturní dům v Chornicích, kde se konalo vystoupení 
divadla z Hradce Králové. Stejně jako loni, tak i letos jsme se na toto vystoupení moc těšili.  Le-
tošní ročník se konal v duchu ,,pirátském.“ Formou hry nám 
herci Saša a Vojta ukázali, že krást se nemá a nikomu lup 
nikdy štěstí nepřinesl. Všichni by si měli vážit přátel a zby-
tečně nebýt na sebe zlí. Děti s nadšením toto představení 
sledovaly a aktivně se zapojovaly do debaty. 

Mgr. Kateřina Továrková
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Pobyt v ZŠ Jaroměřice
V pátek 7. 9. proběhl na naší škole adaptační pobyt žáků 5. třídy. Program 
byl sestaven tak, aby se posílily vztahy ve třídě a navodilo se příjemné 
klima. Děti se aktivně zapojovaly do všech činností pod vedením škol-

ní metodičky 
prevence Kate-
řiny Továrkové 
a třídní učitelky 
5. třídy Stani-
slavy Pudíkové. 
Noční spánek 
ve škole byl 
třešničkou na 
dortu.

Mgr. Kateřina 
Továrková

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

po masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou,  
objednání na tel.: 774 226 595

út kosmetické studio LUCIE VISAGE – kosmetička  
Lucie Plocrová, objednání na tel.: 732 133 501

VOLNOČASOVÝ AREÁL vedle sběrného dvoru (veškerá cvičení 
po dobu rekonstrukce „Dvoustovky“)

cvičení čas lektorky
TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková

po

PILATES 17:00 Mgr. Jana Kamená
cvičení SM SYSTÉM 
(cvičení s gumou, zdravotní 

cviky na záda)
18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

BODYFORM 19:10 Mgr. Lenka Kořenářová
út JÓGA 15:30 p. Marie Pazdírková
st TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková

pá cvičení MIMI a MAMI 
pro děti 1,5 – 3 roky 10:00 MgA. Zdeňka  

Selingerová

2. 11. TANEČNÍ VEČER nejen pro páry,  od 19:00, další termíny každý 
pátek: 9.11.,  16.11., 23.11., 30.11., příprava na plesovou sezónu 
– oprášíme standartní a latinskoamerické tance a pobavíme se,  
s sebou: taneční boty a pohodlné oblečení, vstupné dobrovolné, 
VČ 

4. 11. KURZ PALIČKOVÁNÍ s Ing. Ivou Vanžurovou, neděle  9:00 – 
16:30, pro začátečníky i pokročilé, ve VČ

8.  11. BESEDA NEJEN O BYLINÁCH s manželi  Komoňovými, 
čtvrtek 18:00, povídání o tradiční čínské medicíně, nemoci  
a psychosomatika,  jak pomáhá homeopatie, ve VČ, 

17. 11. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE, 14:00, slavnostní odpoledne pro 
žáky 2. třídy ZŠ a jejich rodiče, zahájení v obřadní síni zámku, 
pokračování v atriu ZŠ 

21. 11. ZVUKOVÁ KOUPEL – meditace s Lucií Čapkovou, středa  18:00-
20:00, ponoříme se do vibrací harmonie a zvuku tvořené zpěvem 
a hudebními nástroji, na program je potřeba se předem přihlásit, 
počet míst je omezen, přihlašujte se v knihovně, vstupné 250,- 
knihovnajaromerice@centrum.cz, v budově ZŠ 

25. 11. ADVENTNÍ TRHY, neděle 14:00 - 18:00, nabídka a prodej 
rozmanitých řemeslných výrobků pro radost a užitek, VČ 

27. 11. DEN DĚTSKÉ KNIHY, úterý od 13:30 - Vyhodnocení celoroční 
soutěže „Lovci perel“,  ZŠ 

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                                                               
                                                                                     

Program akcí v Jaroměřicích 
na měsíc listopad 2018                              

Informace z obecního úřadu
Komunálními volbami skončilo čtyřleté období zastupitelstva 
obce a já bych ráda touto cestou poděkovala všem zastupitelům 
za práci a čas, který obci a občanům věnovali. Podařilo se zreali-
zovat většinu vizí a myšlenek, které jsme si na počátku volebního 
období stanovili. Některé jsou již dokončené (rekonstrukce vodo-
vodu a kanalizace pod silnicí II/371), jiné zatím v běhu (demolice 
zemědělských objektů u zámku, rekonstrukce bytového domu  
č. p. 202 na návsi, …) a další ve stádiu projektové přípravy (loka-
lita na výstavbu nových rodinných domku Za Tvrzí II). Nově zvo-
lené Zastupitelstvo obce (V. Antošovský, I. Glocová, L. Jedlička,  
S. Kosik, A. Kosinová, V. Matocha, L. Sekanina, R. Sekyra, J. Zuz-
čák) bude zcela jistě pracovat na dokončení rozpracovaných akcí 
a stanoví si priority pro další volební období. Přeji všem hodně 
elánu při pracovním nasazení.
Velké úsilí jsme také věnovali odpadovému hospodářství. Po ne-
lehkých začátcích třídění odpadů si většina obyvatel obce uvě-
domila, že třídění je nutné, pokud nechceme sahat hlouběji do 
rozpočtu domácností a také, že musíme pomoci přírodě zlikvi-
dovat náš vlastní nepořádek. O to víc nás mrzí, že se stále najdou 
lidé, kteří znehodnocují úsilí ostatních. Ze sběrného hnízda na 
Račanech si někdo z Račanských udělal popelnici. V tříděném od-
padu máme uhynulá zvířata i komunální odpad. Pokud se během 
krátké doby situace nezmění, budeme nuceni toto hnízdo zrušit.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Lesní pedagogika na ZŠ Jaroměřice
V úterý 25. 9. prošla první a druhá třída výukovou ,,LESNÍ PEDAGO-
GIKOU“. Pod vedením pana Ing. Zdeňka Toula, který tyto přednášky 
provádí, byly všem podány velmi cenné informace. Děti získaly přehled 
o lesních stromech, houbách, keřích. Dále se dozvěděly, která zvířátka 
v lese žijí. Nejen teoretické, ale i praktické znalosti si děti z této výuky 
odnesly. Seznámily se se spoustou didaktických pomůcek, mezi kte-
ré patřily makety stromů a zvířátek, dále kůže zvířat a v neposlední 
řadě krásné paroží. Všichni jsme poprvé viděli, jaký hudební nástroj se 

používá při lesním honu zvířat. 
To vše bylo dětem k dispozici. 
Třešničkou na dortu bylo po-
zorování srnky, jejíž maketa 
byla postavena před školu do 
trávy a děti ji ze třídy pozoro-
valy dalekohledem.  Přednáška 
všechny moc bavila. Už nyní se 
těšíme na dubnovou druhou 
část, která bude probíhat pří-
mo v lese.

 Mgr. Kateřina Továrková,  
tř. učitelka 1. třídy

Seznámíme se s čínskou medicínou,emočními příčinami nemocí 
a homeopatiky.

Přednáší manželé Komoňovi

BESEDA NEJEN O ZDRAVÍ
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Hledám domek nebo chalupu, oblast Moravská Třebová, 
Jevíčko a okolí 30 km, se zahradou nebo pozemky, 

klidně i horší stav. Děkuji. Tel.: 728 741 473.

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 604 126 290. 

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

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

Koupím rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 731 362 416.

Hledám 5 žen do svého týmu, které mají chuť pra-
covat s produkty pro krásu a zdraví, min. 1 hodi-
nu denně, chtějí si vydělat 10 tis. Kč a více, a to 
za opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí 
domova on-line nebo v živém světě. Model spo-
lupráce je nový, netradiční, žádné běhání s balíčky 
ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda naučím. 
Tel.: 774 765 437.

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ měkké + tvrdé, 
štípané délka 1 m rovnané, 
štípané 30 – 40 cm sypané, 
smrková kulatina 2 m délka. 

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDr. Marcela Dobešová

POBOČKA JEVÍČKO, 
kancelář v přízemí budovy MěÚ Jevíčko, Palackého nám. 1

JUDr. Alena Jahodová
mobil: 603 579 045       e-mail: jahodova.alena@seznam.cz

po delší nemoci kancelář opět v činnosti


