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Fotoaktuality

U příležitosti oslav 28. října byl skauty  
zasazen strom republiky

31. října proběhlo ustavující zasedání  
zastupitelstva

2. etapa rekonstrukce ul. Okružní IV 
je u konce

Vážení spoluobčané,
rok 2018 se pomaličku chýlí do svého finále a jsou před námi nejkrásnější svátky roku, Vánoce. 
Rádi bychom Vám s panem místostarostou popřáli, abyste toto období prožili v dobré pohodě  
a užili si předvánoční adventní čas co možná nejklidněji. Předtím nám však dovolte krátké ohléd-
nutí a hlavně vize do roku 2019.
Rok 2018 byl z hlediska pracovního pro vedení města velmi náročný a vypjatý. Jednak máme 
za sebou celou řadu náročných investic, které zlepšily prostředí v našem krásném městě a také 
jsme oslavili 760. výročí povýšení Jevíčka na město královské a 100. výročí republiky. To vše zavr-
šeno komunálními volbami, které nás oba potvrdily ve funkcích starosty a místostarosty a právě  
v této souvislosti bychom chtěli velmi poděkovat Vám všem, kteří jste nás ve volbách podpořili  
a vyjádřili nám tímto svoji důvěru, bez níž by to nešlo. Děkujeme také zastupitelům, kteří zvolili na 
ustavujícím zasedání novou radu města, kde do kolektivu rady města vstoupila nová tvář, kterou 
je Ing. Pavel Vykydal.  Ostatní radní Mgr. Miloslav Parolek a Mgr. Rudolf Beran byli rovněž potvr-
zeni ve funkci radních. Díky tomu, že se žádné velké změny na jevíčské radnice neudály, můžeme 
v klidu navázat na rozpracované plány a projekty, kterých není málo.
Hned na prvním řádném jednání zastupitelstvo města projednávalo pracovní verzi rozpočtu 
města na rok 2019 a návrh investičního plánu na celé čtyřleté funkční období 2019 - 2022. Pro 
příští rok 2019 máme zásadní plánovací strategii města v podstatě připravenou. V prvních měsí-
cích nového roku by měla vypuknout výstavba menšího bytového domu na ulici Barvířské, kde  
z bývalého Podniku bytového hospodářství bychom s 80% dotační podporou měli postavit by-
tový dům v režimu sociálního bydlení o počtu pěti bytů, tato akce bude stavebně rozložena na 
roky 2019 a 2020. Rozpočtově se výstavba tohoto domu bude pohybovat ve výši 10,2 mil. Kč/ 
bez DPH. V jarních měsících se následně rozběhnou další dvě velké akce. První z nich bude oprava 
ulice Soudní v obdobném rozsahu a provedení jako v minulém roce a letošním roce oprava ulice 
Růžové, zde je cena investice po soutěži 15,4 mil. Kč/ vč. DPH. Druhou ze jmenovaných investic 
bude komplexní zateplení městských bytových domů K. Čapka 782, 783 s dotační podporou ve 
výši 42 % z celkové investice 9,4 mil. Kč/ vč. DPH. Kromě těchto přímých realizačních akcí nás  
v roce 2019 čeká dokončení projektu a podání žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky Jevíčko 
– Velké Opatovice a dokončení projektu na zainvestování průmyslové zóny na ulici Třebovské. 
Abychom realizaci zmíněných akcí mohli bezpečně předfinancovat, neboť dotační podporu na 
projekty obdržíme až po dokončení staveb, počítáme s úvěrovým krytím ve výši 18 mil. Kč. Cel-
ková proinvestovaná částka do uvedených projektů včetně úspor města z minulých let a vlastních 
zdrojů města bude činit v roce 2019 celkem 31,4 mil. Kč. I přes vysokou investiční aktivitu by 
město mělo mít na konci roku 2019 minimálně 7,5 mil. Kč uspořenou rezervu na účtu města.  
O realizaci dalších záměrů pro roky 2020 – 2022 povede zastupitelstvo ještě širokou diskusi.

Vážení spoluobčané,
držte nám palce, aby se vše dařilo a Jevíč-
ko se opět posunulo o kousek dál v po-
zici kvality životních podmínek. Tím však 
nechceme říct, že bychom úroveň města 
hodnotili negativně a myslíme, že z po-
hledu dostupnosti služeb, kvality bydlení  
a dokonce i pracovních příležitostí se 
máme velmi dobře a život v našem měs-
tě je v kontextu jak České republiky, tak 
i Evropy velmi dobrý. Pozitivní atmosféra 
města však není samozřejmostí a je po-
třeba o ni pečovat. Je potřeba si přede-
vším přát a také pracovat na udržování 
kvalitních mezilidských vztahů, které jsou 
nejdůležitější pro spokojený a klidný život.
Závěrem nám dovolte popřát Vám všem 
klidné prožití adventního času v kruhu 
Vašich nejbližších a těch, které máte rádi. 
Přejeme Vám také krásné Vánoční svátky 
plné radosti a dobré pohody.
Rádi bychom poděkovali všem místním 
organizacím a pořadatelům adventních  
a vánočních kulturních akcí v našem měs-
tě a určitě jim uděláte velkou radost, když 
přijdete svojí návštěvou tyto akce podpo-
řit.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 
2019.

Dušan Pávek, dipl.um, starosta  
a Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Klidné a radostné 
prožití Vánoc
Vám ze srdce přejí

dušan pávek, dipl. um., starosta  
mgr. miroslav Šafář, místostarosta
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Společenská rubrika 

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

Ladislav Hrdlička
Petr Kolisko
Ladislav Müller
Josef Mandík
Hana Doleželová
Vlastimil Montag
Václav Klusoň

Volby jako intermezzo
Termín intermezzo vychází z italštiny  
a v hudebním názvosloví označuje krát-
kou mezihru. V italských operách šlo  
o drobnou a veselou skladbičku, jež měla 
být odlehčením mezi prvním a druhým 
jednáním jinak vážného charakteru. Děje, 
který se vyvíjí a zajisté i k čemusi směřuje. 
Hudební výrazivo jsem proměnil 
v metaforu nejen proto, že suverénní 
vítěz komunálních voleb v našem městě 
je oblíbený hudebník a ředitel naší úspěš-
né umělecké školy, nýbrž i proto, že lepší 
a jasnější příměr pro tuto přerývku jevíč-
ské přítomnosti mne prosím nenapadá. 
Muzikanti si odpočinuli, na chvíli si od-
foukli a tramtadadá! Druhé dějství začíná. 
S orchestrem, který doznal jen nepatrných 
změn stejně jako kvintet na radnici. 
Co by se mělo nadále hrát a především 
pro koho, je jistě nabíledni. Ambice hráčů 
ať se budiž potkávají s požadavky a po-
třebami posluchačů. Tady v našem nepře-
neseném případě s představami občanů. 
Nebudu se nyní vracet ke všemu, co nám 
v Jevíčku chybí, co chátrá a čeho se nám 
nedostává. To jsme si jistě hojně zpřipo-
mínkovali a zopakovali ve volebních pro-
gramech kandidujících sdružení. Cíle se, 
jak víme, vesměs neliší. Jen jakým způso-
bem jich můžeme dosáhnout, toť otázka 
věčně živá.
V předešlém dějství nám bylo patrně po-
nejvíce vytýkáno enormně korektní a ve 
všech ohledech příliš shovívavé jednání, 
jež může vést k nerozhodnosti při řešení 
podstaty problémů či obojakosti poža-
davků. Jako bychom dobře nevěděli, že 
potřeba jednoho může být druhému na-
opak příkořím. A zrovna tak nám byl vytý-
kán explicitní konsenzualismus, jenž v na-
šem případě představoval výchozí shodu 
na  většině otázek. Naše možná ryze lidská 
a z rodových tradic přenesená idea, že co 
se doma upeče, nechť se netahá po ná-
vsi, nebyla pokaždé správně pochopena. 
Stejně jako ona okázalá korektnost, která 
v samém důsledku může tolerovat i všeli-
ké nešvary a včas neinfiltrovat bezostyšné 
zájmy určitých fyzických či právnických 
subjektů nebo zrovna tak i liknavost ně-
kterých zaměstnanců Města, jemu pří-
slušných organizací či šlendrián dodava-
telských firem.  
Dlouhodobé působení ve veřejné funk-
ci připravuje často člověka o schopnost 
kritické sebereflexe. A tomuto se nyní 
snažme stůj co stůj předejít. Buďme si své 
lidské omezenosti vědomi! Sami u sebe  
a rovněž tak i u svých kolegů a spolupra-
covníků. 
Vraťme se ovšem k volebnímu výsledku. 
Co z něj můžeme lehce vyčíst? A co je 
pro nadpoloviční většinu jevíčských ob-
čanů zdá se dlouhodobě jednoznačnou 
základnou? Letmo si připomeňme, že  

Okénko radních
Dušan Pávek triumfoval v obecních volbách 
takto přesvědčivě počtvrté v řadě! Ať už byl 
či nebyl starostou. Nuže vyhrál tedy on jako 
oblíbená persona grande, anebo je to více 
vítězství trvalých idejí a hodnotových poža-
davků? Osobně si myslím, respektive dou-
fám, že primárním postulátem je to druhé. 
Nezvítězil nám člověk jako jedinec, nýbrž se 
ozvaly naše většinové nároky nebo alespoň 
přání a touhy žít pod perutěmi mravního 
imperativu. Tedy toho, co je v  dnešním 
hektickém, postfaktickém a bláznivém svě-
tě všemožně zpochybňováno, přehlíženo  
a potměšilými vlčáky považováno za pan-
gejt naší kultury a integrity.          
Dojde-li k lidskému střetu, není bezpodmí-
nečně nutné, aby jiskry zapalovaly vše ko-
lem a třísky lítaly na hony daleko. To, když 
čistá mysl a rozvaha dokáže udržet emoce 
na uzdě, přeci neznamená, že je všechno 
špatně. Pravda, někoho už sama tato 
skutečnost rozlítí. Člověk je z nesčetných 
podnětů pochopitelně nervózní a nepo-
chopitelný klid a rozvaha druhého jej často 
pozitivně nenakopnou. Ale i to lze lidsky 
pochopit. 
Stěží však porozumíme tomu, je-li partner 
nerudný a siřičitý pro svoji neukojenou 
ambici, neprosazený názor či pouhopouhé 
umínění. Partnerství v takovémto případě 
přestává fungovat a zlovolná divergen-
ce nevede obvykle k ničemu dobrému. 
Příkladů kolem sebe, různě variovaných  
a ať už časem okoralých nebo právě kypí-
cích, vídáme nesčetně.  
Partnery si proto přejeme mít silné, stálé  
a zároveň rozumné, důmyslné a pevné ve 
své věci, moudré, chytré a ke všemu tole-
rantní k našim slabostem, navíc takové,  
o něž se můžeme opřít a na které se může-
me spolehnout i v časech nevlídných a kteří 
nás dokážou v pravou chvíli správně nakop-
nout i zdravě nakrknout! 
Tak tedy tramtadadá! Druhé dějství počalo, 
partitury jsou rozdány a nám nezbývá než 
odehrát své. Nejlépe ale tak, abyste brzy 
nelitovali toho, koho jste si na svoji radnici 
vlastně navolili. 

Klidné adventní dny a pod 
stromečkem teplo do-
mova s Vašimi nejlepšími 
partnery Vám přeje 

Rudolf Beran

Obnova „Bubeníkova“ kříže  
na ulici Horní Jevíčko

Město Jevíčko se spolufinancováním dotací 
Pardubického kraje realizovalo obnovu tzv. 
Bubeníkova kříže na ulici Horní. Kamenickou 
firmou Petr Hemzal Konice byly provedeny 
kamenické práce a dále proběhla obnova a re-
pase kovových součástí uměleckým kovářem 
Pavlem Továrkem. Na kamenných součástech 
bylo provedeno čištění s kompletní konsolida-
cí. Došlo k dotmelení defektů a výměně hlavi-
ce, protože původní byla zcela degradovaná. 
Bylo provedeno barevné sjednocení. Kovové 
součásti (litinové zábradlí a ocelový kříž) byly 
kompletně repasovány. Byly doplněny chy-
bějící odlitky dle původního vzoru, doplněna 
plastika Krista na kříži. Byl proveden povrcho-
vý antikorozní a krycí nátěr. Celkové náklady: 
132.350 Kč, dotační podpora: 35.000 Kč - POV 
Pk v rámci programu „Malý LEADER pro Mo-
ravskotřebovsko a Jevíčsko“.

Mgr. Miroslav Šafář

Pilotní projekt dřevěné zástěny  
kolem kontejnerů na tříděný odpad

Město Jevíčko realizovalo ve vlastní režii dřevě-
nou zástěnu kontejnerového stání na ulici Křiván-
kova. Konstrukci tvoří lepené modřínové hranoly 
ukotvené na ocelových pozinkovaných konzolách 
a zpevněné ocelovými vzpěrami. Dřevěná kon-
strukce je natřena nátěrem Tikkurila. 
Celkové náklady 33.000 Kč. Jedná se o první kon-
tejnerové stání v Jevíčku, které bylo ohraničeno 
dřevěnou zástěnou. 

Vedení města
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 3. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 3. zasedání Zastupitelstva měs-
ta Jevíčka, svolaného starostou města 
Dušanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451,  
    Jevíčko 
Doba konání: 10. 12. 2018 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním 
    na úřední desce
V Jevíčku dne 15. 11. 2018

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

Oznámení SUEZ o termínu  
náhradního svozu v Jevíčku  
ve Štědrý den. Místo pondělí  

24. 12. proběhne svoz v sobotu  
22. 12. Náhradní termín svozu  

pro Zadní Arnoštov 25. 12.  
bude upřesněn později.

Zákaz vstupu do prostoru 
Smolenské přehrady

Povodí Moravy, s. p., závod Horní Morava 
Olomouc upozorňuje, že v rámci realiza-
ce těžby nánosů a opravy vodního díla 
Smolenská přehrada je zakázán vstup 
do prostoru vodní nádrže z důvodu ne-
bezpečí utonutí a zapadnutí do sedimen-

tů!

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 14. 12. 2018  

– 2. pátek  v měsíci
31. 12. 2018 ordinuje 

pouze 8 - 10 hod.

Poděkování za rychlý a úspěšný zásah při požáru v Zadním  
Arnoštově

Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval strážníkům Městské policie Jevíčko, kteří měli službu 29. října 2018. Byli to 
strážníci Antonín Hrabal, Bc. Miroslav Zemánek a asistent prevence kriminality, pan Štefan Gabaš. 
Toho dne v odpoledních hodinách byl vyhlášen požární poplach k požáru rodinného domu  
v Zadním Arnoštově s uvedením zprávy, že v objektu domu se nachází osoba. Vzhledem k tomu, 
že Městská policie Jevíčko je začleněna do informačního systému FIREPORT, kterým jsou požární 
výjezdy vyhlašovány, vyrazila rovněž k nahlášenému zásahu a vzhledem k tomu, že na místě zása-
hu byla ze zasahujících jednotek první, rozhodli se strážníci k rychlému jednání. Provedli násilné 
otevření uzamčených dveří do objektu, kde nalezli majitele domu, který se požár pokoušel hasit 
vlastními silami, avšak již v silně zakouřeném prostoru a se známkami popálenin.
Strážníci majitele domu vyvedli ze zakouřeného prostoru ven a předali jej následně do péče zá-
chranářů. Jednotka sboru dobrovolných hasičů provedla uhašení požáru a další potřebné úkony.
Tímto bych chtěl velice poděkovat zejména uvedené zasahující hlídce Městské policie Jevíčko za 
okamžitý a duchapřítomný zásah, díky němuž nedošlo k vážnějšímu poškození zdraví majitele 
domu, který se v době požáru v objektu nacházel.
Současně bych chtěl poděkovat rovněž všem hasičům a záchranářům, kteří při této události se 
šťastným koncem zasahovali a velmi oceňuji vzájemnou propojenost a spolupráci hasičů, policie 
a záchranářů, kteří mají díky tomu na svém kontě již řadu zachráněných lidských životů a majetku.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Pondělí 24. 12. 2018 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2018 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2018 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2018 6:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek 28. 12. 2018 6:30 – 11:30 -----------
Sobota 29. 12. 2018 ----------- -----------
Neděle 30. 12. 2018 ----------- -----------
Pondělí 31. 12. 2018 zavřeno -----------
Úterý                                          1. 1. 2019 zavřeno svátek

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Pondělí 24. 12. 2018 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2018 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2018 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2018 6:30 – 11:30 12:00 – 14:30
Pátek 28. 12. 2018 6:30 – 11:30 -----------
Sobota 29. 12. 2018 ----------- -----------
Neděle 30. 12. 2018 ----------- -----------
Pondělí 31. 12. 2018 zavřeno -----------
Úterý                                                    1. 1. 2019 zavřeno svátek

Provoz veřejných WC 
ve dnech 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019

Pondělí 24. 12. 2018 zavřeno svátek
Úterý 25. 12. 2018 zavřeno svátek
Středa 26. 12. 2018 zavřeno svátek
Čtvrtek 27. 12. 2018 6:30 – 15:00 -----------
Pátek 28. 12. 2018 6:30 – 15:00 -----------
Sobota 29. 12. 2018 ----------- -----------
Neděle 30. 12. 2018 ----------- -----------
Pondělí 31. 12. 2018 zavřeno 17:00 – 19:00
Úterý                                                    1. 1. 2019 zavřeno svátek



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Prosinec 2018

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 31. října 2018

Zastupitelstvo města určuje
1/1Z/2018 zapisovatelku zápisu ustavujícího 

zasedání Petru Minaříkovou a ověřova-
tele zápisu Mgr. Petra Jedlinského a Ing. 
Pavla Vykydala

6b/1Z/2018 pro výkon funkce starosty bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvol-
něn

6c/1Z/2018 pro výkon funkce místostarosty 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
2/1Z/2018 program ustavujícího zasedání Za-

stupitelstva města Jevíčko
3/1Z/2018 využití dosavadního Jednacího 

řádu ZM Jevíčko, který byl schválen 
na 3. zasedání ZM Jevíčko dne 21. 12. 
2006, v platném znění včetně dodatků

4a/1Z/2018 volební komisi ve složení: Ing. 
Jaroslav Zezula, Bc. Jan Finsterle, Mgr. 
Miloslav Parolek

4b/1Z/2018 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 
Rudolf Beran, Ing. Roman Müller, Mgr. 
Petr Votroubek

5/1Z/2018 volební řád pro volbu starosty, mís-
tostarosty a ostatních členů rady města

6a/1Z/2018 zvolení jednoho místostarosty
6d/1Z/2018 tajný způsob volby starosty a mís-

tostarosty a členů rady města, postu-
pem uvedeným předsedajícím

7/1Z/2018 Zásady pro stanovení odměn čle-
nům zastupitelstva města, předsedům 
výborů a komisí v Jevíčku a členům vý-
borů zastupitelstva města a komisí rady 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města s účinností od 1. 11. 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko volí
6e/1Z/2018 starostu Města Jevíčko Dušana 

Pávka, dipl. um.
6f/1Z/2018 místostarostu Města Jevíčko Mgr. 

Miroslava Šafáře
6g/1Z/2018 členy rady Města Jevíčko Mgr. 

Rudolfa Berana, Mgr. Miloslava Parolka  
a Ing. Pavla Vykydala

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
složení slibu bez výhrady všemi 14 přítomnými 
členy Zastupitelstva města Jevíčko

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/93R/2018 bezplatné poskytnutí prostoru 

dvora za budovou ZŠ v Jevíčku pořa-
datelům k uskutečnění 11. ročníku zá-
vodu horských kol „MTB Jevíčko“, který 
se uskuteční dne 8. 6. 2019, poskytnutí 
věcných cen a stanovuje poplatek po-
řadatelům závodu horských kol pro 
Město Jevíčko ve výši 20 Kč na dospě-
lou osobu závodníka na pokrytí nákla-
dů za energie

1b/93R/2018 prominutí nájmu pro nejmladší 
členy 28. oddílu skautů Petra Müllera 
Jevíčko za pronájem městské chaty ve 
Smolenském údolí v termínu 30. 11. 
2018 - 2. 12. 2018 k uspořádání akce 
„Mikulášský víkend“

1c/93R/2018 bezplatný pronájem sálu v bu-
dově zámečku pro Šachový klub Jevíč-
ko za účelem pořádání šachových sou-
těží v termínech dle zápisu

2a/93R/2018 zpracování plánu BOZP pro 
činnost koordinátora BOZP na akci 
„Rekonstrukce kina Astra“ společností 
PROJEKTY B. H., Rostislavovo náměstí 
2347/5a, Brno, IČ: 02103800 za částku 
23.000 Kč bez DPH

2d/93R/2018 měsíční ceny předplatného pro 
zájemce o zasílání Jevíčského zpravo-
daje od ledna 2019 s předplatným pro 
ČR ve výši 41 Kč vč. DPH, pro evropské 

země ve výši 75 Kč vč. DPH a pro mi-
moevropské země ve výši 81 Kč vč. DPH

3c/93R/2018 přijetí dotace Pardubického kraje 
na činnost pečovatelské služby na rok 
2018 ve výši 495.000 Kč

3d/93R/2018 předloženou rekapitulaci akcí 
obnovy připravovaných v Programu 
regenerace MPZ Jevíčko zařazených do 
Anketního dotazníku na rok 2019

4/93R/2018 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o přijetí dota-
ce z dotačního programu Pk pro rok 
2018 „Podpora činnosti a provozu tu-
ristických informačních center v Pardu-
bickém kraji“ na provoz a činnost TIC 
Jevíčko ve výši 25.756 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5a/93R/2018 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006466/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 96/12, p. č. 
96/13, p. č. st. 28 a p. č. st. 33, vše v k. ú. 
Jevíčko-město a p. č.

1752/1, p. č. 1752/3 a p. č. st. 125, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5c/93R/2018 umístění reklamy na dům č. p. 
421 žadateli dle zápisu za cenu 1.200 
Kč bez DPH a rok

Usnesení 93. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. října 2018
6a/93R/2018 cenovou nabídku firmy Instala-

térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068 na propojení 
kanalizace u praktické školy za částku 
17.310 Kč bez DPH

6b/93R/2018 opatření proti parkování vozidel 
před vjezdem do garáže a vstupem do 
RD č. p. 811 na ul. Růžová v Jevíčku

Rada města Jevíčko pověřuje
3a/93R/2018 Mgr. Rudolfa Berana ověřením 

možnosti spolupráce na vydání knihy 
„Židé v Jevíčku“ s Židovským muzeem 
v Praze

3b/93R/2018 místostarostu prověřením mož-
nosti promítání filmů v kavárně na Žlíb-
kách ve spolupráci s Městem Jevíčko

5b/93R/2018 vedoucího organizačního odbo-
ru doplněním cenového marketingu na 
hospodaření v lesích

Rada města Jevíčko ruší
2c/93R/2018 usnesení RM č. 11/30 ze dne  

8. 2. 2016
Rada města Jevíčko uděluje
2b/93R/2018 výjimku z OZV č. 4/2017 o regu-

laci používání zábavní pyrotechniky pro 
uskutečnění pyrotechnických efektů 
v rámci svatební oslavy před hotelem 
Morava v Jevíčku

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1b/1R/2018 vydláždění vjezdu k RD č. p. 321 

na ul. Na Salajce dle stanovených pod-
mínek se spoluúčastí žadatele

1c/1R/2018 prodloužení nájemní smlouvy na 
garáž ve dvorním traktu ul. Soudní ža-
datelce dle zápisu do 31. 12. 2019

3c/1R/2018 obřadní síň v Jevíčku jako místo 
pro konání svatebních obřadů, oddá-
vacím dnem sobotu a poplatek ve výši 
300 Kč za uskutečnění sňatku v obřadní 
síni v Jevíčku (provozní náklady)

4a/1R/2018 záměr pronájmu pozemků p. č. 
5328, p. č. 5338, p. č. 5325 a p. č. 5467, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

4b/1R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-2018087/SOBS VB/1 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
na budoucí zřízení věcného břemene 
služebnosti a právu provést stavbu na 
pozemku p. č. 1750/2 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

4c/1R/2018 smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne č. IV-12-2014776/VB/1 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 187/3, p. č. 1740/14, 

Usnesení 1. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. listopadu 2018
p. č. 1750/1, p. č. 1750/4 a p. č. 1750/8, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4d/1R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
IV-12-2017895/VB/3 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na budou-
cí zřízení věcného břemene služebnosti 
a dohodu o umístění stavby na pozem-
ku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4e/1R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2007649/VB/3 mezi Městem Jevíčko, 
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manželi Bauerovými a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene na 
pozemku p. č. 1424/4 v k. ú. Zadní Ar-
noštov, výši jednorázové náhrady 1.000 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6/1R/2018 plán inventur se stanovením ter-
mínů a inventarizačních komisí k pro-
vedení řádné inventarizace majetku  
a závazků za rok 2018

Rada města Jevíčko pověřuje
1a/1R/2018 strážníky MP Jevíčko sledováním 

situace parkujících vozidel před vjezdy 
RD a informování občanů o této pro-
blematice ve zpravodaji

1d/1R/2018 investičního technika zajištěním 
zpracování finanční náročnosti a tech-

nického řešení pro zřízení přípojky ka-
belové TV k nemovitostem na ul. Řím-
ských legií v Jevíčku z ulice Svitavské

1e/1R/2018 vedoucího organizačního odboru 
zajištěním provozně bezpečnostního 
posouzení vzrostlých stromů na ul. Pod 
Zahradami rostoucích u firmy ODES

3b/1R/2018 dle zákona č. 89/2012 Sb., občan-
ský zákoník, a zákona č. 301/2000 Sb.,  
o matrikách, jménu a příjmení, a o změ-
ně některých souvisejících zákonů, Du-
šana Pávka, dipl. um., Mgr. Miroslava 
Šafáře, Mgr. Rudolfa Berana a Mgr. Mi-
loslava Parolka k provádění svatebních 
obřadů

5b/1R/2018 vedoucí PBH zpracováním kon-
cepčního materiálu ve věci budoucích 
pravidel týkajících se zvyšování nájmů  
v městských bytech a provedením revi-

ze všech nájemních smluv a zpracová-
ním dodatků nájemních smluv o valo-
rizaci nájmů

Rada města Jevíčko ruší
3a/1R/2018 usnesení RM č. 42/2, 43/2, 44/2 

 a 45/2 ze dne 1. 12. 2014 a č. 17/15 ze 
dne 19. 6. 2015

5a/1R/2018 usnesení RM č. 7d/92R/2018  
a č. 7e/92R/2018 ze dne 8. 10. 2018

Rada města Jevíčko uděluje
2/1R/2018 výjimku z OZV č. 4/2017 o regula-

ci používání zábavní pyrotechniky pro 
uskutečnění pyrotechnických efektů  
v rámci narozeninových oslav dne 15. 
12. 2018 na ul. Brněnská v Jevíčku ža-
dateli dle zápisu

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

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 12. listopadu 2018

Zastupitelstvo města určuje
3/2Z/2018 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Ing. Jaro-
slava Zezulu a Bc. Jana Finsterleho

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

Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal, 
Marek Káňa

5/2Z/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2018 č. 5

6/2Z/2018 přijetí úvěru pro Město Jevíčko 
od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 
1929/62, 140 00 Praha 4 ve výši 18.000 
000 Kč s pevnou úrokovou sazbou ve 
výši 2,49 % p. a. a pověřuje staros-
tu zajištěním a předložením smlouvy  
o úvěru na příští zasedání zastupitel-
stva, které se bude konat 10. 12. 2018

7a/2Z/2018 výsledek zadávacího řízení na akci 
s názvem „Zlepšení tepelně technických 
vlastností nájemních bytů v Jevíčku“  
v rámci projektu „Zateplení bytové-
ho domu č. p. 782 a 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

7b/2Z/2018 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností STAV-
KOM, spol. s r. o., Nádražní 1332/32, 
680 01 Boskovice, IČ: 41604041 na akci 
s názvem „Zlepšení tepelně technických 
vlastností nájemních bytů v Jevíčku“ 
v rámci projektu „Zateplení bytové-
ho domu č. p. 782 v Jevíčku“ ve výši 
4.093.969 Kč bez DPH (4.708.064 Kč 
vč. DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7c/2Z/2018 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností STAV-
KOM, spol. s r. o., Nádražní

1332/32, 680 01 Boskovice, IČ: 41604041 na 
akci s názvem „Zlepšení tepelně tech-
nických vlastností nájemních bytů  
v Jevíčku“ v rámci projektu „Zateplení 
bytového domu č. p. 783 v Jevíčku“ ve 
výši 4.093.969 Kč bez DPH (4.708.064 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8/2Z/2018 cenovou nabídku a SOD mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou František Han-

zal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 14557053 na akci „Stavební úpravy 
objektu Barvířská 560, Jevíčko“ ve výši 
10.233.942 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

9/2Z/2018 přílohy č. 1 a č. 3 pro rok 2019 ke 
smlouvě o sběru, svozu a odstranění 
odpadu č. 103000213 mezi Městem Je-
víčko a společností SUEZ Využití zdro-
jů, a. s., Divize JIHOVÝCHOD, Drčkova 
2798/7, 628 00 Brno a pověřuje staros-
tu podpisem uvedených příloh

10/2Z/2018 plán financování obnovy kanaliza-
ce pro Město Jevíčko na období 2019 
– 2028

11/2Z/2018 bezúplatný převod nově zaměře-
ného pozemku p. č. 1212/1 (4450 m2) – 
vodní plocha od Tělovýchovné jednoty 
Jevíčko, z. s., darovací smlouvu o bez-
úplatném převodu pozemku p. č.

1212/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem 
Jevíčko a Tělovýchovnou jednotou Je-
víčko, z. s. a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy o bezúplatném převodu

12a/2Z/2018 aktualizaci Programu regenerace 
MPZ Jevíčko pro rok 2019

12b/2Z/2018 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a firmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon in-
vestorské inženýrské činnosti na stavbě 
„Stavební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“ za částku 115.000 Kč bez DPH 
(139.150 Kč vč. DPH) a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko volí
4b/2Z/2018 předsedu finančního výboru, kte-

rým se stal - Ing. Jaroslav Zezula (Naše 
Jevíčko 2018)

4c/2Z/2018 členy finančního výboru, kterými 
se stali

- Marek Káňa (Společně pro Jevíčko)
- Bc. Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko)
- Bc. Magda Bubeníková (Naše Jevíčko 2018)
- Dita Mlčochová (Naše Jevíčko 2018)
- Ing. Petr Vojtěchovský (Jednotné Jevíčko)
- Stanislav Dokoupil (Jednotné Jevíčko)
- Ing. Aneta Pávková (Město lidem, lidé městu)
- Mgr. Jiří Janeček (Město lidem, lidé městu)

4d/2Z/2018 předsedu kontrolního výboru, 
kterým se stal - Ing. František Bušina 
(Naše Jevíčko 2018)

4e/2Z/2018 členy kontrolního výboru, kterými 
se stali

- Radomil Sedlák (Naše Jevíčko 2018)
- Martin Korbel, DiS. (Jednotné Jevíčko)
- Tomáš Prchal (Jednotné Jevíčko)
- Pavel Komárek (Společně pro Jevíčko)
- Aleš Přikryl (Město lidem, lidé městu)
Zastupitelstvo města Jevíčko zřizuje
4a/2Z/2018 finanční výbor a kontrolní výbor
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí slib člena Zastupitelstva města Jevíčko Ing. 
Františka Bušinu
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
období říjen 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomíí 
návrh společnosti VHOS, a. s. Moravská Třebo-
vá na stanovení ceny stočného na rok 2019 ve 
výši 36 Kč/m3 vč. DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
cenu vodného na rok 2019 ve výši 40,50 Kč/
m3 vč. DPH stanovenou Svazkem skupinového 
vodovodu Malá Haná
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí návrh investičního plánu města na období 
2019 – 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ 
Jevíčko na rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
října 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí plán práce ZM a RM do konce roku 2018  
a v roce 2019
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko volí předsedu 
finančního výboru:
- Bc. Jan Finsterle (Společně pro Jevíčko)

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

Sportovní akce na Základní škole Jevíčko
zvláště bodována a vyhodnocena a nakonec byl vyhodnocen i celý 

čtyřboj. 
Závod byl uspořádán pro žáky I. stupně a naši ško-
lu reprezentovali tito žáci: Ellen Vymlátilová, Tereza 
Sekničková, Kamila Ambrozová, Jakub Smékal, Bar-
bora Říhová, Karolína Sekničková, David Alexa, Ště-
pán Parolek, Jaromír Rozčinský, Jan Bombera, Natá-
lie Berková, Ester Plhoňová, Matyáš Alexa, Jeremiáš 
Plhoň a Jakub Smékal.
Žáci byli vždy rozděleni dle ročníků a naši žáci si  
z Opatovic odvezli velké množství dílčích úspěchů 
v jednotlivých disciplínách a vybojovali i medaile 
ve čtyřboji. 
1. místo ve čtyřboji: Štěpán Parolek, Ester Plhoňo-
vá, Matyáš Alexa, Adam Smékal, Ella Vymlátilová, 
Tereza Sekničková
2. místo ve čtyřboji: Barbora Říhová
3. místo ve čtyřboji: Jaromír Rozčínský, Kamila Am-
brozová

Mgr. Jana Ševčíková

 

 

V měsíci listopadu odjeli žáci 4. a 5. ročníků do Svitav na „Florbalový 
turnaj“. Naši školu jmenovitě reprezentovali tito 
žáci: Jan Košťál, Ladislav Becha, Matyáš Jirgl, 
Jeremiáš Plhoň, Miloslav Parolek, Max Krejčí, 
Ondřej Havlíček a  Jan Jelínek. Hoši postupně 
absolvovali několik zápasů - v některých se jim 
vedlo lépe, v některých hůře. Bojovali, co jim 
síly stačily, a nakonec obsadili v těžké konku-
renci devíti  družstev např. ze Svitav, Litomyšle 
či Moravské Třebové 6. místo. Hoši jsou nad-
šenci a jejich tréninky probíhají o velké přestáv-
ce - poděkování patří paní učitelce Jelínkové :-). 

Ve Velkých Opatovicích byl v listopadu uspořá-
dán „Halový čtyřboj“. Závod tvořily následující 
disciplíny: skok daleký z místa, hod medicim-
balem o váze 1kg, vis na hrazdě nadhmatem  
a člunkový běh.  Každá disciplína čtyřboje byla 
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Jevíčské lyceum v Coburgu 
Musím přehodit svou klávesnici zpět na českou, abych vám mohla 
povyprávět o Německu. Proč? Protože jsem právě psala svému 
německému sourozenci. Každý účastník zájezdu do Německa takového 
má... Člověka, který byť nerozumí jeho rodnému jazyku, rozumí mu díky 
angličtině, jako nikdo na světě. Pro mě je to Tom, pro někoho Lea, Mary, 
Rufus...  Jsou to děti německých rodin, u kterých jsme nalezli útočiště 
po 7 dní.
Pokus o zadržení vlaku v Praze nevyšel. Proto, když má skupina po víc jak 
půl hodinovém zpoždění dorazila na perón, mohli jsme již jen zamávat 
odjíždějícím vlaku. Další cesta, snad proto, že byla prací německých drah, 
proběhla bez komplikací. Jak jsme se přibližovali ke Coburgu, houstla 
tma venku a v nás nejistota. Brzda, nádraží, 
vystupovat, konec jistot. Pak bum, prásk  
a vše bylo rozhodnuto. Rodiny si nás rozebraly  
a náš týden mohl začít.
První dny byly... seznamovací. My a rodiny. 
My a německá waldorfská škola. My a nový 
styl života. Zažili jsme výuku v angličtině. 
Učivo biologie naprosto perfektně vysvětleno 
ne učitelem, ale žáky!! Pak rozdělení do tříd,  
a až do vynikajícího oběda výuka. Poté výlety, 
odpoledne s rodinami... Takto ubíhaly naše 
dny. Waldorfský styl učení… dopodrobna. 
Německá města… dopodrobna. Rodina…

dopodrobna. Musím říct, že celé Německo jsem si zamilovala. Německo. 
Toma. Anju. Marcuse... Celý náš vztah utužila společná „tajemství“, 
podívej se tam, podívej se tady, drby... Takový ten správný rodinný vztah. 
Poslední den jsme zažili zážitek nejzážitkovatější. Výpravu na Stafelberg. 
Vysokánský kopec s kapličkou. Zde nastala pro Němce zkouška ohněm, 
tedy tancem. Myslím, že jsme byli dosti nároční... Ale zážitek do konce 
života... 
Týden, který jsme u našich sousedů prožili, byl čas, na který se 
nezapomíná... Na začátku celý dlouhý týden, na konci příliš krátká 
chvíle... Krátká ale dost dlouhá na vytvoření pouta.
Nikdy nezapomenu na výraz v očích Anji... Její slzy, když jsme se loučili... 

Byla pro mne matkou, já dcerou. Není to 
daleko a jistě se opět potkáme...
Za tuto zkušenost patří velké díky profesorům 
našeho lycea v Jevíčku, panu Müllerovi a panu 
Ryglovi, díky  kterým se celý zájezd uskutečnil, 
a my, lyceáni, mohli zažít něco, co, dle mého 
názoru, zažijí jen málokteří, a těm některým 
to dozajista změnilo život.

Tereza Čapková, žákyně druhého ročníku 
kombinovaného lycea v Jevíčku

Návštěva z Bruselu
31. října zavítal na jevíčské gymnázium jeho bývalý absolvent pan Ing. 
Petr Mooz. Důvod návštěvy byl prostý – přijel besedovat se studenty  
o principech a fungování Evropské unie. Jako vedoucí odboru Informací 
a komunikace Generálního ředitelství Evropské komise pro rozpočet jim 
poskytl dokonalý vhled do problematiky čerpání evropských dotací. To ale 
nebylo jediné téma, o kterém se v aule hovořilo. Studenti mu kladli dotazy 
i z mnoha dalších oblastí a pan Ing. Mooz jim na ně neváhal odpovídat. Po 
dvouhodinové debatě odcházeli účastníci plni nových poznatků a dojmů. 
Přejme jevíčskému gymnáziu mnoho takových absolventů.

Mgr. Lenka Hrbáčková  
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Soutěž „Vytvoř si svůj komiks“
Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. 14. listopadu 
se v aule školy sešlo 27 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých 
Opatovic. Cílem bylo vytvořit bajku. Soutěžící začali pracovat na svých 
komiksech hned po zahájení soutěže v 8 hodin a postupně kolem 
poledne svá díla dokončovali. 
I letos neměla porota jednoduchý úkol. Hodnotila se nejen výtvarná 
úroveň, ale i text a originalita příběhu. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže uvedla písní Prosba od Bohuslava Martinů studentka Vanesa 
Soares. A pak již následovalo konečné rozhodnutí poroty. 
Tablet za první místo v soutěži získala Adéla Cecavová ze ZŠ Boskovice, 
druhé místo obsadila Julie Kouřilová ze ZŠ Jevíčko a třetí místo patřilo 
Martině Lukešové ze ZŠ Boskovice. Porota také udělila cenu za originalitu. 

Tu získala Nikola Forethová ze 
ZŠ Jevíčko. Všichni soutěžící 
byli za své úsilí odměněni 
pamětním listem a drobnými 
upomínkovými předměty. 
Děkujeme všem učitelům, kteří 
se žákům věnovali a umožnili 
jim ukázat svůj talent i jinde 
než na své škole.
         
           PhDr. Zdeňka Valčíková

Srdce pro Lili
K listopadovým dnům neodmyslitelně patří i Svatomartinská slavnost, 
kterou si připomněli i studenti lycea v Jevíčku. Jako obvykle se tato slavnost 
nese v duchu pomoci bližním. Tento rok se lyceáni rozhodli zapojit se 
do akce „Na jedné lodi“, která draží nejrůznější výrobky ve prospěch 
onkologických malých pacientů hemato-onkologického oddělení Dětské 
kliniky FN v Olomouci. Tentokrát se dražilo pro desetiletou Lilinku, 
která je už poněkolikáté hospitalizovaná s leukémií. Lili onemocněla 
před dlouhými 8 lety. Tehdy jí byly pouhé 2 roky. Léčba byla úspěšná, 
ačkoli plného zdraví se nikdy nedočkala, protože o vyléčení z této kruté 
nemoci se mluví až po 6 letech. Bohužel drak se vrátil v 7 letech a už 

si vyžádal transplantaci kostní 
dřeně. Nedávno Lilinka oslavila 
své 10. narozeniny a oslavila je 
opět v nemocnici, kde den za 
dnem bojuje.
Studenti třetího ročníku 
jevíčského lycea se letos 
rozhodli vyrobit vyřezávané 
dřevěné svícny z lipového 
dřeva ve tvaru srdce. Se 
dřevem studenti pracovali 
v rámci umělecké tvorby již 

dříve, nyní se ale jejich práce prodchla i hlubším smyslem a myšlenkami 
na nemocnou Lili. Výsledek byl velmi pěkný a většina výrobků se 
následně prodala. Výdělek, který činil více jak 4000 Kč, byl poukázán 
Dětské klinice FN v Olomouci.
Mně – jako třídnímu učiteli třeťáků – nezbývá než poděkovat za 
možnost potkávat se se studenty, kteří nemyslí jen na sebe a pro které 
dobročinnost není jen prázdné slovo.  

Lukáš Műller

Zprávy z DM
Během října a listopadu se na DM již naplno rozeběhla zájmová činnost 
a různé další aktivity. Společně s „druháky“ jsme šili kotilionky pro další 
prodlouženou, na které byli vyhodnoceni nejoblíbenější tanečníci. 

Studenti se zúčastnili poznáva-
cí vycházky po stopách Muřinoha  
a Krchomilky, zodpověděli otázky  
u jednotlivých zastavení a jen doufej-
me, že jim bude přát štěstí při sloso-
vání o knihu. Díky grantu Města Je-
víčka mohla  p. vychovatelka Blahová 
uskutečnit zájezd do Laser arény  
v Boskovicích, kde se vyřádili všich-
ni milovníci adrenalinových akčních 
her. 
Dušičkový čas jsme si připomněli 
vyřezáváním dýní a vyráběním růží 
z javorových listů. Studenti se mohli 
seznámit se zajímavou společenskou 
hrou Tantrix. V listopadu byl zahájen 
provoz sauny. P. vychovatelka Ma-
chorková zorganizovala zajímavou 
besedu s absolventem jevíčského 
gymnázia Bc. Jiřím Lexmaulem, který 
pracuje jako záchranář v Brně.
Maturanti byli úspěšně „ostužková-
ni“ a nyní prožívají vrcholící přípravy 
na maturitní ples. 

 Mgr. Darina Gnipová 

Výroční ocenění Města Jevíčko  
pro osobnosti/kolektivy sportovního,  

kulturního a spolkového života   
pro rok 2018

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko
Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní  
a komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu
Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného 

návrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující 
organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými ob-
čany.

2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě ve-
řejných návrhů redukci pouze na pět nominantů v jednotlivých 
oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které předloží 
radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede koneč-
né schválení oceněných osobností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:     Vyhlašované kategorie 
           (pouze pro jednotlivce):
osobnost/kolektiv sportovního života 1. žáci a studenti do 18 let
osobnost/kolektiv kulturního života  2. dospělí 19 až 60 let
osobnost/kolektiv spolkového života 3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru 
Jevíčko, ke stažení na www.jevicko.cz v odkazu Soutěže a ankety 
města) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskeno-
vané e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání 
nebo zaslání anketních lístků do 31. 12. 2018.

Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního se-
tkání se zástupci spolků 10. ledna 2019 v 17,30 hodin 
v sálu zámečku.



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /   Prosinec 2018

při osobní hygieně stejně jako sedátka do vany. Pokud je to možné, 
je vhodné odstranit prahy mezi dveřmi a byt učinit co možná nejvíce 
bezbariérový. Stejně tak zajistit patřičné osvětlení či tzv. „bludičku“ 
do zásuvek, umožňující lepší orientaci seniora v bytě. Přestože v něm 
prožil mnoho let, může se i domácí prostředí stát s postupujícím 
věkem rizikové. Koupelna však není jedinou místností. Například  
v ložnici je možné vyměnit stávající postel za polohovatelnou s kvalitní 
matrací. Nezbytným je pak noční stolek v dosahu, kde je dobré umístit 
potřebné léky či mobilní telefon. Pokročilejšími vymoženostmi je pak 
elektronika do kuchyně s časovými spínači, jež se automaticky vypne či 
různé detektory nebo alarmy monitorující zdravotní stav seniora či kouř  
v bytě. Když už k pádu dojde, je vhodné mít po ruce (např. na gauči) 
teplé ponožky nebo deku, která zabrání podchlazení. Užitečné je také 
umístění tabulky s důležitými telefonními čísly záchranných složek  
v čitelné velikosti např. na lednici. Tyto tipy nejsou samospasitelné a jistě 
bychom přišli na mnoho dalších. Je však důležité zajistit si alespoň tyto 
základní pomůcky pro zvýšení komfortu a bezpečí domácnosti nejen 
našich uživatelů.

Za Pečovatelskou službu Jevíčko Miroslava Čepová

Adventní
Sedím tiše a vzpomínám,
adventní čas nastává,
útulně a teplo je doma,
v troubě už voní vánoční štola.

Prožívám ten klidný čas,
slyším z dětství babiččin hlas,
je čas se ztišit,
vzpomenout na celý rok.

Jaký byl – nebo je třeba zmírnit krok?

Zapálíme první svíčku,
je to mír, pokoj duše,
zapálíme druhou svíčku,
je to víra, ve vše dobré.

Třetí svíčka – láska je,
největší dar na světě,
čtvrtá svíčka – naděje,
v každém okamžiku s ní, nám lépe je!

Bezpečnost seniorů
V posledních dnech se často objevuje v mediích téma bezpečnosti 
seniorů. A to nejen při pobytu venku, ale také u sebe doma. 
Neuvědomujeme si dostatečně rizika, kterým jsou často nevědomky 
vystaveni. Důvodem může být snížená mobilita, ale také důvěřivost 
daná věkem či nemocí. I mezi našimi uživateli jsou lidé, kteří se obtížněji 
pohybují a potřebují pomoc při zvládání pro jiné běžných záležitostí. 
Prioritou zde je bezpečnost. Je nutné zvážit, jaký nábytek zvolit a jak 
ho v bytě rozestavět. Vhodné jsou stabilnější kusy bez ostrých hran 
a oblepení ostrých rohů plastovými kryty. Nevhodné jsou například 
vysoké police, kde hrozí převrhnutí věcí na nich umístěných. Velkým 
nebezpečím jsou také koberečky a běhouny, o které je možné zakopnout. 
Výčet rizik není úplný, každého by napadla další, pokud by se nad nimi 
zamyslel. Jak tedy pádu či uklouznutí předejít? Naprosto nezbytnými se 
ukazují protiskluzové podložky umístěné nejen ve vaně či sprchovém 
koutě, ale i před vanou. Napomáhají při osobní hygieně nejen seniorů, 
ale i pečovatelkám, které s nimi manipulují. Ve spoustě bytů obývaných 
seniory v našem městě jsou dosud vysoké litinové vany a umakartová 
jádra nejsou disponovaná na instalaci například madel, kterých se 
mohou uživatelé přidržet. Ty jsou dalšími nezbytnými pomocníky 

TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA ByLO  
ODHALENO!

 Pravé „stínadelské“ počasí přivítalo v sobotu 3. 11. účastníky dobrodružné 
hry „TAJEMSTVÍ VELKÉHO VONTA“ . Podle románu Jaroslava Foglara ji 
připravili členové SPJF (Sdružení přátel Jaroslava Foglara) ve spolupráci 
s městem Jevíčkem a několika dobrovolníky. I přes jasné instrukce 
na plakátech a v reklamách o přihlášení předem se stalo to, čeho se 
každý pořadatel nějaké akce obává. Místo přihlášených 28 dětí je v 15h 

v synagoze 45 soutěžících.  Na 
jedné straně velká radost ze zájmu 
– na straně druhé obavy, zda bude 
všeho dostatek a zda se podaří hru 
uskutečnit i přes překvapivý počet 
zájemců. Následné zdržení je pak 
toho důsledkem. Ale přesto se 
úderem půl čtvrté objevuje před 
čtyřmi skupinami pátračů (Rychlé 

šípy, Zbytky, Ochránci Kocouřího hrádku a Vyky team) posmutnělý 
Losna, aby všem sdělil, že Velkého Vonta Vláďu Dratuše něco trápí. Než 
stačí prozradit víc, vtrhávají do synagogy Vontové a Losnu odvádějí 
pryč. Ten stačí upustit na zem 4 šifrované zprávy. Hra začíná…
Postupně čekalo na všechny party pátrání po tajemném Vontu 
Rejholcovi, uvěznění partou Dabinelovců v opuštěném dvoře, klání ve 
svíčkovém souboji, získání důkazu o chystaném pokácení posvátného 
stromu ve Svatyni Uctívačů ginga, získání ježka v kleci, vypátrání dívčí 
vontské party Amazonek, vytvoření a prezentace vlastního oběžníku, 
setkání s tajemným cizincem a nalezení pozůstatků nešťastného Karla 
Dymoráka na jedné ze stínadelských půd. 
Poslední možností jak získat vítězství pro svůj team bylo závěrečné 
získání co největšího počtu ulic -  lístečky s názvem ulic ukryté na 
určitých místech ve Stínadlech. Ve 20:30h je dobojováno a sečteno. 
O třetí místo se podělili pátrači z „Rychlých šípů“ a „Ochránci Kocouřího 
hrádku“ s počtem 21 bodů. Na druhém místě s počtem 22 bodů 
skončily „Zbytky“. Vítězství patřilo „Vyky“ teamu, který získal 24 bodů. 
Odměna však čekala na všechny. Každý ze zúčastněných dostal pamětní 
list, cukrovinky, keramickou placku Stínadla Jevíčko 2018 a časopis Bobří 
stopa vydávaný SPJF. 
Tímto bych chtěl moc poděkovat zástupcům a zaměstnancům města 
Jevíčko Dušanu Pávkovi, Miroslavu Šafářovi a paní Jiřině Šunkové, 
technické pomoci – Stanislavu Ducháčkovi a Petru Müllerovi, Radku 
Řehořovi a panu Dudkovi, sponzorům - SPJF, paní Janě Martínkové  
a Michalu Gloserovi a hlavně kamarádům a známým – Pavlu Vykydalovi, 
Milanu Kouřilovi, Šimonu Kouřilovi, Radku Selingerovi, Davidu Plechovi, 
Davidu Ševčíkovi, Aničce Ševčíkové, Páje Langerové, Pavle Konečné, 
Lucce Šnajdrové a Kájovi Hrdinovi za skvělou spolupráci, ochotu  
a pomoc při zvládnutí celé akce. (Pokud jsem na někoho zapomněl – tak 
se omlouvám.)
ŽLUTÁ JE BARVA NAŠE!
Za organizátory Petr Prosser

ZJEV oslavil 10 let
Už je tomu více než deset roků, co se kolem režisérky a autorky 
divadelních her Lucie Pilařové začali sdružovat mladí herci. Dne  
10. 11. 2018 oslavil divadelní soubor ZJEV desetileté výročí založení 
vzpomínkovým večerem v jevíčském kině, kde se sešli současní  
a mnozí bývalí členové souboru, aby se společně zasmáli i pobrečeli si 
u promítaných záznamů zkoušek a inscenací. Podpořit je přišli i jejich 
kamarádi, rodiny, příznivci a také pan starosta Dušan Pávek, který 
poděkoval paní režisérce a mladým hercům za rozvoj divadelní kultury 
na Malé Hané. K letošnímu roku souborem prošlo 61 děvčat a chlapců, 
kteří odehráli celkem 13 her, z toho pouze jednu neautorskou. Posbírali  
i několik ocenění na soutěžních divadelních přehlídkách. Všichni jsme 
rádi zavzpomínali na svoje první vystupování na jevišti, na společné 
zážitky i trapasy na scéně, na péči paní režisérky o naše pohyby, 

postoje, gesta, artikulaci, přičemž některé z nás to vše vyhouplo až k 
profesionálnímu angažmá u divadla. Kéž ještě mnoho mladých postaví 
ZJEV na prkna, co znamenají svět!

 Jaromír Gamba, bývalý člen souboru
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Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Jevíčko,
Vás srdečně zve na první Dárečkovu adventní neděli. Společně 
zapálíme adventní svíci v neděli 2. prosince v 14.00 hodin. Vánoční 
atmosféru nám vyladí školní sbor Základní školy v Jevíčku. Pro děti 
bude na zámečku Ježíškova pošta, která plní všechna přání, spous-
ta dárečků pro vaše milé, občerstvení před zámečkem… Jako vždy 
budou k zakoupení výrobky chrá-
něných dílen a spousta vánočních 
dekorací.
V 17.00 hodin bude od zámečku od-
cházet andělský průvod, který vás 
odvede k vánočnímu stromu na ná-
městí. Vítáme všechny malé andílky 
s rodiči, nezapomeňte doma lampi-
onky.

Výlet do adventní Vídně
V pondělí 17. prosince 2018 v 6.00 hodin odjíždíme od budovy Gym-
názia v Jevíčku na výlet za adventními krásami Vídně. Předpokláda-
ný návrat v 21.00 hodin. Pojďme si společně užít vánoční atmosféry  
a společně s průvodcem objevit vánoční půvaby Vídně. 
Program: procházka s průvodcem 
po nejkrásnějších památkách Víd-
ně (Stephansdom, orloj, Hofburg, 
Císařská hrobka, radnice, parla-
ment, pomník Marie Terezie, ulice 
Graben), osobní volno na kávu, 
na Sacherův dort, návštěva vyhlá-
šených adventních trhů na Ste-

phansplatz a před radnicí. Ochutnáme nejlepší 
punč ve Vídni, uvidíme místa, kde se vdávala 
císařovna Sisi, kde jsou pohřbeni téměř všichni 
habsburští císařové a císařovny, nasajeme vánoční 
atmosféru.
Průvodce: Jan Valíček
Cena: 366 Kč
Cena zahrnuje dopravu do Vídně a zpět, služby průvodce
Nezahrnuje pojištění ( je možno sjednat za 20 Kč/os.)
Více informací dostanete v Městské knihovně v Jevíčku,  
případně u průvodce 
(Jan Valíček tel. 776 692 507)

Vánoční půjčovní čas,
milí čtenáři zavčasu si doplňte zásoby 
knih na vánoční svátky. 
Městská knihovna v Jevíčku bude 
od 22. prosince do 2. ledna uzavřena.
Poslední půjčovní den roku 2018 
je čtvrtek 20. prosince 2018
a znovu otevíráme ve středu 2. ledna 
2019.

Přejeme Vám čas na svoje milované, zdraví, 
pohodu a laskavost v srdci.
Aby byly vaše dny v roce 2019 co nejkrásnější, 
k tomu Vám ráda bude pomáhat Vaše knihovna.
Těšíme se na Vás
                                                    Stáňa a Pavla

Přehled akcí Jevíčko PROSINEC 2018
17. 12. 06:00 Výlet do adventní Vídně,  
  přihlášky městská knihovna
18. 12. 17:00 Vánoční koncert ZŠ Jevíčko, kino Astra
22. 12. 13:30 Koledování dechového orchestru  
  a pěveckého sboru, Palackého nám.
23. 12. 13:00 Koledování dechového orchestru  
  Malohanačka s předáním Betlémského  
  světla skauty, Palackého nám.  
24. 12. 14:00   Vánoce u broučků, tradiční otevírání    
  Betléma, jevíčský kostel
26. 12. 09:00    XXI. Halový turnaj žáků, Žlíbka
27. 12. 14:30    Předsilvestrovské posezení,  
  RC Palouček - Seniorský klub
28. 12. 19:00   Benefiční koncert na podporu  
  vybavení dětského hřiště v Tyršově    
  plovárně, Kavárna – Bar 2. Svět
31. 12. 17:00   Novoroční přípitek se zastupiteli města,  
  ohňostroj, Palackého nám.

                         Zpracovalo TIC Jevíčko

02. 12. 14:00 Dárečková neděle, sál Zámečku
 17:00    Průvod andílků od zámečku  
  na Palackého náměstí
 17:30    Rozsvícení vánočního stromu,  
  Palackého náměstí
04. 12. 13:00    Kulturní odpoledne pro seniory, 
   kino Astra
05. 12. 08:00   Den pro lyceum, Gymnázium Jevíčko
05. 12. 14:30    Mikulášská tombola,  
  RC Palouček - Seniorský klub
08. 12. 08:30    Mikulášský turnaj v halovém fotbale,  
  Žlíbka
09. 12. 15:00 Mikulášský karneval, hotel Morava
10. 12. 16:00 Zasedání zastupitelstva města Jevíčka,  
  sál Zámečku
12. 12. 14:30    Předvánoční ladění,  
  RC Palouček - Seniorský klub
14. 12. 08:00 Vánoční jarmark, Palackého náměstí
16. 12. 15:00 Adventní koncert učitelů  
  a hostů ZUŠ Jevíčko,  
  jevíčský kostel
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• Máte zájem zjistit
více informací o jedinečném čtyřletém
maturitním oboru kombinované lyceum,
který otvíráme už čtvrtým rokem v Jevíčku?

• Chcete se dozvědět více o alternativní
výuce a smysluplném učení?

• Chcete diskutovat se současnými
studenty a učiteli lycea?

• Chcete navštívit výuku v lyceu?

Program DNE PRO LYCEUM: 
 8.00–9.40 hod. ukázka epochové výuky v lyceu
 10.00–10.30 hod. diskuse s učiteli lycea
 10.45–11.15 hod. diskuse s žáky lycea
 11.40–12.35 hod. ukázka výuky v lyceu

DEN PRO
LYCEUM

www.gymjev.cz/lyceum

Zveme Vás
5. 12. 2018

od 8.00 hodin
do budovy
Gymnázia
v Jevíčku
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KOLEDOVÁNÍ 
DECHOVÉHO ORCHESTRU

„MALOHANAČKA“
S PŘEDÁNÍM 

BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
SKAUTY Z JEVÍČKA

13:00 - 14:00 hod.

23. 12. 2018 
PALACKÉHO NÁM. 
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S projektem DOODPADU soutěží studenti středních škol o 50 tisíc Kč na ples
Než to spláchneš do odpadu, popřemýšlej o dopadu! Tak zní 
slogan vítězné grafiky posledního ročníku soutěže DOODPADU 
aneb Co do kanalizace nepatří. Další příležitost vyhrát až 
padesát tisíc korun na maturitní ples mají studenti středních škol  
a gymnázií právě teď.
Projekt DOODPADU, který se od r. 2014 zaměřuje na osvětu 
v oblasti nakládání s odpadní vodou, vyhlásil již 3. ročník soutěže 
s podtitulem „To fakt nevyčistíš“. 
Úkolem soutěžících je vymyslet společenskou deskovou, karetní 
hru, případně herní aplikaci na téma Co do kanalizace nepatří. 
Hru mohou vyrobit, v případě elektronických herních aplikací 
detailně popsat a odevzdat do 17. 2. 2019. Pozor, do poloviny 
prosince je ale třeba se zaregistrovat na www.doodpadu.cz, 
protože na pozdější registrace nebude brán zřetel. Soutěž je 
určena třídním kolektivům a její pravidla i postup pro přihlášení 
najdou zájemci na webových stránkách projektu a také na 
facebooku.
Vítěz celorepublikového klání bude vyhlášen v březnu 2019  
u příležitosti Světového dne vody. Vítězné práce předchozích 
ročníků si můžete prohlédnout na facebooku, nebo na youtube. 
Projekt „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“ před pěti 
lety zahájila společnost ENERGIE AG BOHEMIA a její dceřiné 
společnosti. V Moravské Třebové jsme to my - společnost VHOS, 
a.s., která se zaměřuje na provozování vodohospodářského 
majetku měst a obcí. Kromě dodávek pitné vody zajišťujeme  
i čištění odpadních vod. 
Bohužel, v odpadní vodě, a tedy i v kanalizaci, velmi často 
končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují 
kanalizační potrubí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na 
čištění odpadních vod. Toaleta není odpadkový koš! I to je 
jedno z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, 
ale začíná.  Romana Vacková
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Dívčí tábor
Jak to již tradičně bývá, po chlapeckém táboře následoval tábor dívčí. 
První část, jež je určena pro všechny věkové kategorie se nesla v duchu 
etapové hry „Alenka v říši divů“. 
Ale letos to bylo přece jiné než v předchozích letech. Nejen, že byl  
o tábor tak veliký zájem, že jsme museli přidat nové stany, ale do-
konce se k jevíčským skautkám a světluškám, mezi účastnice, zařadily  
i 4 světlušky z Ukrajiny společně s jejich vedoucí Lyudmylou.  
První den jsme byly rozděleny do čtyř družin, v nichž jsme si vymyslely 
náš název a také pokřik, který nás měl reprezentovat. Hned poté se  
s námi spojil králíček Twips, který nám oznámil, co nás během násle-
dujícího týdne čeká. Měly jsme za úkol mu pomoct, a porazit tak Srd-
covou královnu.
Vedení se opět vytáhlo a připravilo nám skvělou etapovou hru, ve kte-
ré jsme se setkaly se spoustou pohádkových postav z knihy a krůček 
po krůčku byly blíže k našemu cíli. Program byl plný jak pohybových, 
tak i odpočinkových aktivit, takže se světlušky nikdy nenudily. Poznaly 

spoustu nových her, které vyplňo-
valy náš denní program a zároveň 
se naučily toleranci a spolupráci 
v družině. Etapovou hru jsme za-
končily bojem se Srdcovou králov-
nou a jejím mazlíčkem – drakem 
Tlachapoudem a večer velkou 
hostinou plnou jídla.
Druhá část byla zaměřena na star-

ší skautky a to především na sebereflexi. Hned na začátku jsme si zre-
kapitulovaly předešlou část tábora a doplnily to svou zpětnou vazbou 
pro vedení. Program byl zaměřen na spolupráci a na poznání sebe 
sama.
Letošní rok byl tábor opravdu úžasný a já bych chtěla moc poděkovat 
činovnicím z vedení za to, že se nám věnovaly a vydržely to s námi. 
Pevně doufám, že se v takovém hojném počtu sejdeme i příští rok!

Za 18. dívčí oddíl Jevíčko Dado Dia

Chlapecký tábor
Když se řekne slovo „prázdniny“, tak se mnohým vybaví slovíčko „tá-
bor“. Skauti z Jevíčka a Moravské Třebové jezdí už velmi dlouhou dobu 
na Vysočinu, konkrétně k Trhonickému mlýnu. Letošní chlapecký tá-
bor se nesl v duchu Hobita. Skauti a vlčata se na táboře vrátili do 
časů Středozemě. S pláštěm a mečem se zdatně pohybovali po lese. 
Bojovali proti skřetům, vrrkům a nakonec i proti drakovi Šmakovi.  
V rámci zdravovědy si pak ošetřovali simulované rány a učili se tak 
první pomoc. Museli se také o sebe postarat. Celkem třikrát si kluci 
vařili v kotlíku na ohni. Vlastnoručně připravené jídlo chutná nejlé-
pe. Jasné hvězdy nad hlavou, praskající dřevo táborového ohně, zpěv  
s kytarou a plno kamarádů. Co si víc můžeme přát. Tábor nám velice 

rychle uběhl. Škoda, že tak rychle 
běží i prázdniny a dovolené.

Za 28. chlapecký oddíl Jevíčko
 David Plech

SKAUTSKÉ ODDÍLy JEVÍčKO

Fotky z našich táborů se nachází na FB: Skautské oddíly Jevíčko

Kanál Dunaj – Odra – Labe
 V denním tisku Právo 20. 10. 2018 byl článek s plánkem o uvažované 
stavbě kanálu Dunaj – Odra – Labe, který by spojil Česko s námořní-
mi přístavy Severního, Baltského, Černého moře a dalším přímořím. 
Studie, kterou nechalo vypracovat ministerstvo dopravy, vyzněla pro 
stavbu kanálu příznivě. Projekt kanálu má také odpůrce z řad ekolo-
gů a obcí, které by byly kanálem postiženy. Závěry studie projednají 
členové monitorovacího výboru složeného ze zástupců jednotlivých 
ministerstev, universit Slovenska, Polska a centrálních komisí minister-
stva dopravy a projde připomínkovým řízením. Následně bude studie 
předložena vládě ke schválení.

Myšlenka není v současnosti novinkou. O průplavu podobného ka-
nálu se dočítáme v týdeníku Malá Haná z 12. 9. 1908, Průplav dle po-
drobného projektu, vedoucím údolím řeky Třebůvky od Moravičan až 
po Třebovice v Čechách vyměřovali inženýři.  S prací v Moravičanech 
započali 26. 8. 2018 a postupovali proti proudu Třebůvky. Došli až po 
Vranovou Lhotu a potom z neuvedených příčin měření ukončili.
- Právo 20. 10. 2018, Nová Malá Haná 12. 9. 2018

František Plech
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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

PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ  
měkké + tvrdé délka 2 m (smrková kulatina),

štípané délka 1 m rovnané, 
štípané 30–40 cm sypané. 

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. 

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

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

Tel.: 731 362 416.

Soukromá firma nabízí celoročně palivové dříví:  
smrk, borovice v délkách 2 a 4 metry. 

Cena 700 Kč/m3 + doprava. 
LESy SROVNALÍK s. r. o.

Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
Ič: 28177215, DIč: CZ28177215

Tel.: 603 852 812, E-mail: r.srovnalik@seznam.cz

Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané,
na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zemní urnové hroby. 
Pronájem hrobového místa je možný dohodnout na Městském úřadě  
v Jevíčku u paní Ing. Zuzany Mlčochové. Město Jevíčko umožnilo 
zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s.r.o., Letovice umístit na 
urnové hroby kamenné obložky, jejichž odkup je možný dohodnout 
se zástupci uvedené firmy, kontakty viz www.kameno-komarek.cz. 
K dispozici jsou jak kamenem neobložená, tak obložená hrobová 
místa.

Vedení Města Jevíčka
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Chovatelské okénko
Dne 9. – 11. 11. 2018 se konala v dánském městě Herning Evropská 
výstava drobného zvířectva. Jak jsme v minulém čísle zpravodaje zmí-
nili, tak tam byli vystaveni i králíci z našeho regionu. Při příjezdu na 
parkoviště jsme se rozechvěli nad tím, do čeho jsme se to vlastně dali. 
Po otevření výstaviště, kde na nás čekalo více jak 8 tisíc králíků, jsme se 
vydali hledat svoje svěřence. Byli jsme mile překvapeni nad tím, když 
jsme zjistili, že se rozhodně nemáme za co stydět a že naše zvířata pat-
ří mezi evropskou špičku. Největší překvapení přišlo při objevení králí-
ků biskupického mladého chovatele Davida Šebka, kdy na klecích bylo 

označení EM „Ev-
ropský mistr“, ne-
zbylo než smek-
nout. Chtěl bych 
tímto poděkovat 
jeho rodičům za 
trpělivost a péči, 
kterou mu dávají, 
a popřát jim hodně 
sil a chovatelských 
úspěchů.      

Pavel Berka

Informace pro občany:
1) Na základě žádostí mnoha občanů Vás opakovaně informujeme  

o tom, že Městská policie Jevíčko nemá nepřetržitou (24 hodino-
vou) službu. V pracovním týdnu se snažíme pokrýt denní časový 
fond od 07.00 – do 22.00 hodin. O víkendu sloužíme převážně noční 
služby, ale v ojedinělých případech pokryjeme i denní službu. 

V současné době Městská policie Jevíčko používá následující telefonní 
čísla:

Hlídka MP Jevíčko: 733 530 156
na tomto telefonním čísle se dovoláte strážníkovi či hlídce,  

který aktuálně vykonává službu
V případě ukončení služby je telefon přesměrován na velitele MP.

Mgr. Bc. Dušan TEJKAL – velitel MP: +420735177541
Antonín HRABAL – strážník MP: +420735177542

Bc. Miroslav ZEMÁNEK – strážník MP: +420739203543
 
2) Na základě opakovaných stížností občanů eviduje MP Jevíčko zvý-

šený počet přestupkových jednání, které sou-
visejí se špatným parkováním, přesněji, parko-
váním vozidel před vjezdy do domů či garáží, 
a to po celém území města. Městská policie 
bude provádět častější kontrolu vybraných 
lokalit, ve kterých se tato protiprávní jednání 
vyskytují nejčastěji a na řidiče – přestupce se 
zaměří.

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

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍčKO
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Společenská rubrika
listopad 2018

Naši jubilanti:

Pospíšilová Ludmila
Macek Vítězslav
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

Berka Antonín
Machálek František
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice
100 let vzniku čSR

V neděli 28. října 2018 jsme si společně připomněli významné historické výročí, kterým bylo 
100 let od vzniku Československa, našeho samostatného státu, o nějž se velkou mírou zasadil 

Tomáš Garrigue Masaryk, jehož obnovenou 
bustu jsme slavnostně odhalili s předstihem 
6. října při 20. ročníku Biskupického kaléšku.
V neděli jsme se před polednem sešli u po-
mníku padlých z I. světové války, kde jsme 
uctili památku padlých a společně se skauty 
z Jevíčka vztyčili za doprovodu státní hymny 
státní vlajku na nově osazený stožár. Následně 
jsme položili kytici k pomníku T.G.M a na návsi 
jsme zasadili lípu, která se v roce 1848 stala 
oficiálním národním symbolem.

Dalibor Šebek, starosta obce

POZVÁNÍ NA  
SILVESTROVSKÝ  

MINIOHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany 

dne 31. 12. 2018 
od 18:00 hod. k obecnímu 

úřadu na silvestrovský 
miniohňostroj. 

Jménem celého obecního 
zastupitelstva přeji Všem 

spokojené prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2019 
hodně zdraví, štěstí a osobní 

spokojenosti.
Dalibor Šebek, starosta obce

g
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Stezka odvahy - ohlédnutí
V sobotu 20. října 2018 ve večerních hodinách proběhl v Biskupicích již 13. ročník „Stezky od-
vahy“. Stezku si prošlo zdolat 85 odvážlivců z blízkého okolí i z velmi vzdálených míst. Byli tu 

hosté z Chornic, Jevíčka, Březinek, Jaroměřic, Vís-
ky u Jevíčka, Velkých Opatovic, Úsobrna, Bystročic  
u Olomouce, Ostravy, Kralup nad Vltavou a Biskupic. 
Opět trochu statistiky - cestu osvětlovalo 280 světý-
lek a 15 lampionů. Stezku střežilo 25 dobrovolníků 
- všem moc děkujeme. 
Na jedné straně je velmi hezké, že letos na stezku 
přijelo hodně návštěvníků z blízkého i vzdáleného 
okolí (někteří tu byli již opakovaně - což nás velmi 
těší). Ale na druhé straně je velká škoda, že si letos 
stezku prošla jen hrstka lidiček z Biskupic. Tak bu-
deme doufat, že za rok bude odvážlivců z Biskupic 
o něco více. 

Helena Neuerová, ČČK

Kdo si hraje - nezlobí
V sobotu 10. listopadu 2018 odpoledne proběhla 
v prostorách technického zázemí obce akce: „Kdo 
si hraje, nezlobí, aneb pojďte si hrát“. Opět se opa-
kovala situace jako na „Stezce odvahy“. I tentokrát 
přišlo více hráčů z blízkého i vzdáleného okolí  
a z Biskupic jen „hrstečka“ hráčů. Hráči přijeli z Ja-
roměřic, Olomouce a Velkých Opatovic. Soutěžilo 
se opět ve čtyřech kategoriích. I. kategorie 3 - 6 
let, II. kategorie 7 - 11 let, III. kategorie 12 - 15 let 
a IV. kategorie - dospělí. Soutěžilo se ve hře Pexe-
so a stavění Puzzle na čas. Hráči, kteří se umístnili 
na 1. - 3. místě byli odměněni 
velmi pěknými cenami. Samo-
zřejmě že hráči, kteří neměli 
tentokrát štěstí ve hře, dostali 
malou pozornost pro útěchu. 
Na posilnění byl připraven teplý 
čaj, sladké a slané občerstvení. 
V mezičase si hráči mohli za-
hrát různé stolní hry - DOUBLE, 
QWIRKLE, LIGRETO, Plný kurník 
a také si zahrát virtuální hru PLA-
YSTATION. Prožili jsme příjemné 
odpoledne plné zábavy, napětí  
a soutěžení.                                                                                                           

Helena Neuerová, ČČK

ZIMNÍ ÚDRŽBA  
V OBCI

V souvislosti se zabezpečením zimní 
údržby veřejných prostranství v obci 
v průběhu zimy 2018 – 2019 žádáme 
občany, aby věnovali zvýšenou po-
zornost způsobu parkování vozidel na 
veřejných prostranstvích. Jedná se ze-
jména o neomezování průjezdu me-
chanizací s radlicí, která zajišťují od-
stranění sněhu plužením z veřejných 
prostranství (především komunikací). 
Stejně tak se jedná i o svoz komunál-
ního odpadu. Případné dotazy nebo 
připomínky pro zimní údržbu komu-
nikací zanechávejte v kanceláři OÚ.

SOUčASNĚ DĚKUJI VŠEM MA-
JITELŮM NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ 
VLASTNÍMI SILAMI A PROSTŘED-
Ky ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID CHODNÍKŮ  
A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ.

Dalibor Šebek, starosta obce

!!! UPOZORNĚNÍ FIRMy 
SITA CZ !!!

ŽÁDÁME OBčANy, ABy NEDÁVALI 
DO SVOZOVÝCH NÁDOB TEPLÝ, 

HORKÝ NEBO ŽHAVÝ POPEL. DÁLE 
DO NÁDOB NEPATŘÍ 
BIOODPAD, STAVEB-

NÍ SUŤ APOD.

Pracovníci provádějící 
svoz nádob s odpa-

dy mají za úkol před jejich výsypem 
zkontrolovat obsah nádob. Nádoby 
obsahující teplý, horký nebo žhavý 
popel nebudou z bezpečnostních dů-
vodů a zamezení požáru do svozové-
ho vozidla vysypány a budou pone-
chány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.    
   SITA CZ a.s.
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Oslavy 100. výročí založení republiky na ZŠ Chornice

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti  

v měsíci prosinec: 

Marie Appelová
Karel Krupička
Rostislav Válek
Eliška Zatloukalová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.

Tvořivé podzimní odpoledne s předškoláky  
a jejich rodiči

23. 10. 2018 se v MŠ v Chornicích uskutečnilo tvořivé odpoledne pro předškoláky a rodiče, 
které pořádaly paní učitelky ZŠ ve spolupráci s MŠ. Děti s rodiči se společně podíleli na tvor-
bě podzimních palet. Tvoření palet bylo motivované „malováním podzimu a jeho barvičkami“. 

Děti s rodiči si přinesli velký 
výběr přírodnin a různých 
ozdob. Společnými silami 
vytvořili nádherné podzim-
ní dekorace a děti se s nimi 
další den pochlubily kama-
rádům.

Za MŠ Bc. Jana Richterová

Podzimní radovánky dětí v MŠ Chornice
Dne 23. 10. jsme s dětmi využili listnatého nadělení na zahradě MŠ a šli jsme si užít hrátky do 
„měkké listnaté peřinky“.
O den později 24. 10. jsme se s dětmi vydali na delší procházku podzimní přírodou. Děti po ces-
tě poznávaly stromy, keře, přírodniny, barvy podzimu a také znaky počasí. Zařazeno bylo také 
tematické cvičení motivované foukáním větříčku, závodění pro zahřátí tělíčka a po splněných 

úkolech bylo na řadě 
občerstvení v podobě 
ovoce a čaje. Po dlouhé 
procházce čekala na děti 
v cíli sladká odměna.
        
 Za MŠ  

Bc. Jana Richterová

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 

Dne 26.10.2018 žáci a učitelé ZŠ Chornice oslavili 100. výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. Učitelé a žáci prvního i druhého stupně se podíleli na 
výzdobě celé školy. Na nástěnkách, které společně vytvořili, si připomenu-
li významné české osobnosti, česká „nej“, dále základní informace o České 
republice a jejích symbolech, pověstech a o  historických momentech.
Pro žáky druhého stupně byla připravena soutěž ve zpěvu české hymny  
a hra Máme rádi Česko, ve které žáci soutěžili v zeměpisných, historických, 
přírodovědných a literárních oblastech znalostí o naší zemi.
Na závěr jsme na pozemku vedle školy zasadili lípu. Pod ni jsme zakopa-
li přání chornických žáků republice do další stovky let. Děti z 1. stupně 
nejčastěji přáli naší zemi spravedlivého prezidenta, mír, dobrou úrodu, ať 
není sucho a ať jsou lidé zdraví, žáci druhého stupně zmínili přání snížení 
kriminality a chudoby, ochranu životního prostředí, úspěchy vědy, zacho-
vání kulturních památek, lásku mezi lidmi a hrdost na to být Čechem.
Oslavy byly zakončeny společným zpěvem české státní hymny.

Mgr. Barbora Doleželová

Vážení spoluobčané, 
po roce držíte v rukách poslední vydání 

letošního Jevíčského zpravodaje. Využívám 
proto tuto příležitost a přeji Vám klidné,  
radostné a spokojené Vánoční svátky. 

Do nového roku 2019 především pevné zdraví  
a hodně úspěchů ve Vašich životech.

 Jiří Smékal, starosta obce
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Zhodnocení hasičské sezony 2018
Jako každým rokem se vždy hlásíme s výsledky našeho hasičského klá-
ní  za rok 2018.
V letošním roce jsme opět nezaháleli a pilně trénovali, abychom mohli 
předvést ty nejlepší výsledky v soutěžích mužů, žen, veteránů a mla-
dých hasičů. Letos se muži a ženy zúčastnili celkem 6 závodů. 
Muži získali 4 krát 1. místo, 1 krát 3. místo a 1 krát 6. místo. 
Ženy získaly 3 krát 1. místo, 2 krát 2. místo a 1 krát 3. místo. 
Veteráni se zúčastnili 4 závodů, z toho byli 3 krát první a jednou obsa-

dili 4. místo.
Mladí hasiči v letošním roce 
malinko zaháleli, neboť řada zá-
vodů se nám potkávala ve stej-
né datum a v době prázdnin je  
i problém obsazenosti kroužku. 
Děti se zúčastnili pouze  4 závo-
dů. Za naše SDH cvičí družstvo 
mladších a starších žáků a děti 
získali celkem 4 krát 
1. místo, 1 krát 2. místo, 1 krát  
3. místo, 1 krát 4. místo a jednou 
se nám opravdu nevedlo a umís-
tili se na 7. místě. 
Sezona 2018 byla pro všechna 
naše družstva z našeho pohledu 
průměrná a je stále co zdokona-
lovat a vylepšovat. Nyní nastala 
zimní přestávka a na jaře se roz-

běhne nová hasičská sezona, na kterou se jistě řada z nás těší. Děku-
jeme všem našim soutěžícím za vzorné reprezentování našeho sboru  
a těšíme se v roce 2019. 

Za SDH Chornice  Pohanková Andrea

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 

Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko a obec Chornice 
Vás zvou na tradiční  

PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ  
v sobotu 22. prosince v 15:00 hod. u kulturního 

domu. Přijďte se předvánočně naladit.

Akce se uskuteční 31. 12. 2018 v 19:00 hodin  
před hasičskou zbrojnicí, kde bude připraveno pro zahřátí malé občerstvení pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás            Sbor dobrovolných hasičů Chornice

  ohňostroj tradiční silvestrovský                   
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Miniolympiáda z přírodovědy
Dne 13. 11. 2018 se vybraní žáci ZŠ Jaroměřice zúčast-
nili soutěže Miniolympiáda z přírodovědy na Gymnáziu 
v Moravské Třebové. Z celkového počtu 55 soutěžících 
bylo 15 z nich oceněno věcnými cenami a diplomy.  
Z jaroměřické školy dosáhla nejlepšího umístění Bar-
bora Podlezlová, která získala 6. místo, a Eliška Říhová 
– 8. místo. Poděkování patří i ostatním dětem – Karolí-
ně Havlíčkové, Sabině Číhalové, Jonáši Kořenovskému, 
Natálii Holubové, Anně Kalitové a Jakubu Kováři, za 
úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Věra Grimmerová

Obec Jaroměřice

Krátké ohlédnutí za besedou nejen o bylinách a o zdraví
Během října a listopadu jsme se dvakrát potkali s manželi 
Komoňovými z Jevíčka, kteří se zabývají alternativním pří-
stupem ke zdraví. Povídání s nimi  je pohlazením, ale i balzá-
mem pro duši. Připomněli jsme si spoustu věcí, které známe, 
ale na které zapomínáme, především nás samých ve vztahu 
k vlastnímu zdraví. 
  Eva Cendelínová

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci se významného jubilea  
dožívají:

HASSAN AMIN
KRAVÁčEK OLDŘICH
KREJčÍŘOVÁ BOHUMILA
KRyŠTOFOVÁ MARIE
Zvláštní přání náleží nejstarší občance 
Jaroměřic, paní
ROVNEROVÉ JULII
Všem prosincovým jubilantům přejeme hod-
ně zdraví a pohody v kruhu svých blízkých. 

Blahopřání k narozeninám 
posílá  
paní Marii Kryštofové 
kamarádka Lída

V posledním období řadu  
jaroměřických občanů opustil:
Antonín Pohl
Jiří Knoll
Pozůstalé rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast.

Radostné a pohodové svátky vánoč-
ní a mnoho krásných zážitků v roce 

2019 vám přeje

 SPOZ a  Centrum života  

Vzpomínkové odpoledne ke stému výročí republiky  
s Mgr. Michalem Schusterem

V Jaroměřicích sice neproběhly velké oslavy ke stému výročí samostatného státu, ale důstojně 
bylo významné výročí připomenuto v neděli odpoledne 19. 10. 2018, kdy se uskutečnila ve 
Volnočasovém areálu vzpomínková přednáška Mgr. Michala Schustera.
Přítomné přivítala paní starostka Mgr. Iveta Glocová, která propůjčila k nahlédnutí Obecní kro-
niku, zaznamenávající mj. i dobu před sto lety.
Lidovými písněmi s houslovým doprovodem umocnila slavnostní atmosféru paní vychovatelka 
Slávka Šmídová.
Náš „dvorní“ historik v úvodu své opět precizně připravené přednášky seznámil přítomné  
s událostmi I. světové války a s historickými údaji o vzniku Československé republiky. Zají-
mavým vstupem bylo seznámení s korespondencí jaroměřického domkaře Aloise Vlka a jeho 
synů, kteří byli ve válce, a psali do Jaroměřic manželce a dceři. Zachovalé pohlednice zpracoval  
a komentoval Mgr. Josef Skácel.
V poslední části se Mgr. Schuster věnoval historii Jaroměřic před sto lety. Pan učitel Skácel  
a přítomní doplňovali historické údaje vzpomínkami pamětníků.
Závěr opět patřil houslím a zpěvu paní Šmídové, k níž se připojili i spokojení účastníci vzpo-
mínkového setkání.

                                                                                                                Helena Vykydalová

Naše školka, školička
Součástí výchovně vzdělávacího programu 
jsou mimořádné aktivity, které dětem zpes-
třují pobyt v naší školce. Od září jsme se zú-
častnili divadelních představení: Pohádka ze 
psí boudy, Poklad kapitána Baltazara, skupiny 
Marbo – Tajemství písniček a setkali jsme se 
se spisovatelem a ilustrátorem A. Dudkem. 
Mezi pravidelné aktivity jsme zařadili cvičení 
jógy s lektorkou MgA. Z. Selingerovou,  před-
čítání českých pověstí s Helenou Vykydalo-
vou a starší děti také zpívají s doprovodem 
kytary s paní vychovatelkou Slávkou Šmído-
vou. Do konce kalendářního roku nás čeká 
divadelní představení Bílé přání, setkání a vy-
stoupení starších dětí u rozsvícení vánočního 
stromečku, enkaustika s Danuší Navrátilovou 
a vánoční nadílka pro děti.
 Eva Cendelínová
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2.12. KURZ PALIčKOVÁNÍ s Ing. Ivou Vanžurovou, neděle, od 9:00 
– 16:30, pro začátečníky i pokročilé, ve VČ

2.12. ŠKOLNÍ JARMARK A ROZSVĚCENÍ VÁNOčNÍHO STROMU, 
neděle, od 15:00,

 Od 15:15 - školní jarmark – prodej výrobků, které vytvořily 
děti, vystoupení I. Stupně ZŠ, přesun k vánočnímu stromečku  
u kostela Všech Svatých (dolní kostel). 

 Od 18:00 Vystoupení dětí z MŠ, pěveckého sboru ZŠ a pěveckého 
souboru ZUŠ Jevíčko, rozsvěcení vánočního stromu a posílání 
balónků s přáním Ježíškovi

5.12.  MIKULÁŠKÁ NÁVŠTĚVA ŽÁKŮ NA KALVÁRII, středa, od 
13:00, představení žáků ZŠ a MŠ pro seniory, Penzion na Kalvárii

7.12. KINO NA KOLEčKÁCH – Když draka bolí hlava,  pátek, 18:00, 
vstupné 70 Kč, VČ

8.12. TANEčNÍ VEčER nejen pro páry, sobota, od 19:00 
příprava na plesovou sezónu – oprášíme standartní  
a latinskoamerické tance a pobavíme se, s sebou: taneční boty  
a pohodlné oblečení, vstupné dobrovolné, VČ

9.12. BESEDA S DŮCHODCI V POHOSTINSTVÍ U TROJANA, neděle, 
14:00, setkání se zastupiteli obce, odpoledne s kulturním 
programem - skupina Stofka, bohatá tombola, Pohostinství  
U Trojanů

12.12. ENKAUSTIKA s Danuší Navrátilovou v MŠ a ZŠ – středa, 
tvoření vánočních přání, 12.12. pro děti MŠ a 19.12. pro děti ZŠ

14.12. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, pátek, od 17:00, na VČ
16.12. DĚKOVNÝ ADVENTNÍ KONCERT– SCHOLA Jevíčko, neděle, 

17:00, kostel Všech Svatých (dolní kostel)
22.12. PŘEDVÁNOčNÍ KOLEDOVÁNÍ, sobota, 14:30, předvánoční 

koledování dechového orchestru ZUŠ Jevíčko před 
„Dvoustovkou“ č.p. 200

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

PROgRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
PROSINEC 2018

Krásy minerálů
V pátek 2. 11. 2018 jeli žáci 9. třídy obdivovat krásy minerálů do Tiš-
nova. Nejdříve navštívili Galerii Patriot, jednu z nejhodnotnějších sbí-
rek v České a Slovenské republice. Expozice byla rozmístěna do dvou 
pater. V prvním podlaží žáci zhlédli špičkové evropské minerály, este-
tické světové vzorky, ukázky zlata, diamantů a dalších drahých kovů, 
drahokamové odrůdy berylu, turmalínu a barevné odrůdy křemene. 
Druhé podlaží bylo věnováno výstavě nejlepších vzorků z lokalit České  
a Slovenské republiky. Pak pokračovala exkurze na burze minerálů, 
která byla umístěna v místní sokolovně a na Gymnáziu Tišnov. Zde 

se setkali sběratelé a milovníci 
minerálů z nejrůznějších koutů 
světa. Žáci měli možnost vidět 
minerály v surové podobě, vý-
robky a šperky z minerálů, mo-
zaikové obrazy, svícny a různé 
dekorace. Získali tak motivaci 
ke studiu nerostů a hornin, na 
které je zaměřeno učivo příro-
dopisu v posledním ročníku ZŠ.
         

Mgr. Věra Grimmerová

Milá návštěva v knihovně
Na konci října nás potěšila návštěva klientů příspěvkové organizace 
Paprsek Velké Opatovice. Paprsek je registrovaným poskytovatelem 

sociálních služeb. Poskytuje kom-
plexní péči mentálně postiženým 
mužům a ženám, která spočívá 
především v zabezpečení ubyto-
vání, stravování, všestranné péče 
sociální, poskytování ošetřovatel-
ské, zdravotní péče včetně rehabi-
litace, rozvíjení kulturní a zájmové 
činnosti.

Eva Cendelínová

Osvětlené dýně a lampióny v Jaroměřicích
Ve čtvrtek 25. 10. 2018 se v Jaroměřicích konal dýňový průvod. Všichni 
účastníci se sešli okolo půl šesté před školou, kde proběhlo hlasování 
o nejkrásnější dýni. V průběhu hlasování se děti zapojily do různých 
soutěží, které pro ně přichystaly paní vychovatelky.
Po vyhodnocení soutěže o nejkrásnější dýni se průvod vydal na krát-
kou procházku kolem potoka k pomníku padlých, kde si zazpíval oblí-

benou píseň prvního českoslo-
venského prezidenta 
T.G.Masaryka „Ach synku, syn-
ku“. Poté se průvod odebral 
do volnočasového centra, kde 
jej čekalo výborné pohoštění  
a také přednáška s panem 
hvězdářem z Prostějova. 
    Žáci 9. třídy



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

24 /   Prosinec 2018

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.

Nabídka předplatného Jevíčského zpravodaje
Nechte svým blízkým zasílat Jevíčský zpravodaj.  
ČR     41 Kč/měsíc
Cizina – evropské země  75 Kč/měsíc
Cizina – mimoevropské země 81 Kč/měsíc
Kontakt: 464 620 511, reklamy@jevicko.cz.

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

Od 1. 12. 2018 bude v Jevíčku zahájen
         již tradiční

Nabízíme: SMRK, STŘÍBRNÝ SMRK, BOROVICE, 
ČERNÁ BOROVICE, JEDLE, KAVKAZSKÁ JEDLE. 

Cena 100–950 Kč/ks.
Od 10. 12. do 21. 12. 2018 se uskuteční  

prodej stromků na PALACKÉHO  
NÁMĚSTÍ v Jevíčku.

Objednávky přijímáme 
na tel. čísle 731 465 338.

ROZVOZ PO JEVÍčKU ZDARMA!

prodej 

  vánočních stromku.°


