
Dvojitý jubilejní rok v Jevíčku
Osmičky v letopočtech jsou pro naši zemi osudové. Řada 
událostí, které ovlivnily chod našich dějin, se odehrála  
v letech končících číslem osm.

Ta letošní osmička je zcela určitě nejoslavovanější, neboť v říjnu oslavíme 100 let od vzniku sa-
mostatného Československa. Osmička na konci roku však připomíná i významnou historickou 
událost městu Jevíčku – v letošním roce si připomeneme 760 let od povýšení Jevíčka na město 
královské Přemyslem Otakarem II. v roce 1258. Pro Jevíčko jde o nejvýznamnější historické datum. 
I když naše město patří k nejstarším městům na Moravě, nevíme, kdy přesně bylo založeno. Po-
dle archeologických nálezů je patrné, že na místě dnešního Jevíčka existovalo slovanské osídlení 
již ve 12. století. Jaroslav Mackerle uvádí ve své knize Letopis města Jevíčka, že k založení města 
Jevíčka došlo pravděpodobně kolem roku 1225 a vzniklo na důležité obchodní stezce, která smě-
řovala z Olomouce do Prahy. 
Z důvodu nejistého roku založení města Jevíčka se proto upínáme k datu 1258. Pojďme si trochu 
přiblížit, co onen akt vykonaný Přemyslem Otakarem II. pro město Jevíčko znamenal. 6. srpna 
vydal český král na hradě Křivoklát listinu, kterou chtěl pomoci Jevíčku, jež bylo tehdy v drže-
ní šlechty, která město zatěžovala velkými daněmi. Přemysl Otakar II. chtěl město zachránit od 
úplného zbídačení, proto učinil město Jevíčko přímým majetkem krále, které nesmělo být dáno 
panovníkem do zástavy. Jevíčku byla díky této listině poskytnuta dvě významná městská práva. 
Jedním z nich bylo přidělení soudního práva magdeburského, což se vztahovalo i k Jevíčku pod-
řízeným třinácti obcím – Chornice, Bělá, Přední Arnoštov, Derflík – Víska, Zadní Arnoštov, Vrážné, 
Hartinkov, Bezděčí, Unerázka, pravděpodobně Stará Roveň, Vranová Lhota, zaniklé vesnice Dolní 
Unerázka a Ursedel u kostelíčka sv. Bartoloměje. Závažné zločiny, které byly potrestány fyzickou 
újmou či popravou, měly být souzeny v městě Jevíčku. Dalším právem, které se Jevíčku dostalo, 
bylo právo mílové, což znamenalo, že jevíčští občané měli z důvodu bezpečného přístupu k měs-
tu osadit 3 míle od města okolí cest a vybírat clo. Na míli kolem na všechny strany nikdo nesměl 
postavit krčmu, vařit či prodávat pivo a provozovat řemeslo. Bohužel se originál této listiny v 17. 
století ztratil. 
Jevíčko tedy čekají v letošním roce dvě velkolepé události, které si zaslouží větší pozornost. Sto-
letému výročí samostatného československého státu bude věnována srpnová výstava Národního 
památkového ústavu v jevíčské synagoze pod názvem „Architektura ve službách první republiky“, 
která bude vyjadřovat vazbu na Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výročí povýšení Jevíčka na město 
královské budou doprovázet oslavy, které vyvrcholí na jevíčské pouti 18. – 19. srpna bohatým 
programem na náměstí a na Žlíbkách. U příležitosti oslav bude také pokřtěna nová kniha Oldřicha 
Koudelky věnovaná Jevíčku. 

Mgr. Jitka Budigová
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se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Nové parkoviště slouží obyvatelům sídliště 
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Na setkání se zástupci spolků byla předána 
výroční ocenění města 2017

Tříkrálová sbírka byla i letos úspěšná

Informace k plánovanému kácení stromů v Jevíčku
V průběhu roku 2017 bylo z důvodu bezpečnosti občanů a ochrany majetku provedeno od-
borné posouzení stromů rostoucích na Palackého náměstí, Komenského náměstí, v par-
ku U Zámečku, na ulici U Zámečku, na ulici A. K. Vitáka, před hřbitovem a také jeden strom 
v Zadním Arnoštově, které provedl soudní znalec Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. V několika pří-
padech byla provedena i přístrojová metoda šetření skrytých defektů pomocí zvukové-
ho tomografu. Na základě jeho doporučení již bylo provedeno ošetření několika lokalit  
a do konce období vegetačního klidu budou provedeny zásahy i na zbývajících místech. Mimo 
bezpečnostních ořezů a instalací statických a dynamických vazeb jsme obdrželi i doporučení 
na pokácení stromů. Toto doporučení se bohužel týká i tří mladých lip v zelené ploše u so-
chy sv. Jana Nepomuckého, kde je důvodem odstranění masivní výskyt dřevní houby a korní 

pokračování na str. 3
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Spolupracujeme na rozvoji areálu  
společnosti REHAU Automotive s. r. o.  
v Jevíčku
Milí čtenáři,
v lednovém okénku Vám byly detailně 
představeny investiční priority letošního 
roku. Ve výčtu všech akcí zaujímá významné 
místo realizace protipovodňových opatření 
v souvislosti s rozšířením stávajícího výrob-
ního areálu společnosti REHAU. Dovolte mi 
věnovat únorové okénko právě problema-
tice spolupráce města na tomto záměru, 
který by měl po dokončení přinést navýšení 
počtu pracovních míst ze současných 200 
až na budoucích cca 320 zaměstnanců při 
plném vytížení závodu. V plánované nové 
výrobní hale bude umístěna nejmodernější 
technologie pro kompletování polymero-
vých dílů (zadních lakovaných spoilerů) pro 
nejvýznamnější výrobce automobilů jako 
Škoda, VW, Audi, Ford, Porsche a další. Na 
řádcích níže tedy přináším stručné shrnutí 
jednotlivých mezníků ve složitých jedná-
ních o realizaci tohoto projektu.
Jednání mezi REHAU a městem začaly ještě 
v minulém volebním období po nastěhová-
ní výroby do bývalého areálu společnosti 
GST, která zde vyráběla airbagy. Podpisem 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kup-
ní dne 30. května 2011 byl potvrzen zájem 
REHAU rozvíjet areál západním směrem. 
Smlouva ošetřovala podmínky koupě po-
zemků k tomu určených, z nichž nejzásad-
nější byla změna územního plánu spočí-
vající ve schválení nové průmyslové zóny  
o velikosti 5 ha pro lehkou výrobu v tom-
to území a související úprava návrhu trasy 
obchvatu silnice II/372. Tato změna byla za-
stupitelstvem schválena v lednu 2012. Dů-
ležitou podmínkou bylo také majetkoprávní 
vypořádání úzkého pruhu pozemků mezi 
stávajícím a budoucím areálem ve vlast-
nictví státu, aby na nich v budoucnu bylo 
možné stavět. Hlavní tíhu jednání s inves-
tory nesl tehdejší starosta města, patřičné 
dokumenty pak mohly být schváleny díky 
pochopení celého zastupitelstva. 
Po té, co bylo v září 2013 zájmové území 
průmyslové zóny Krajským úřadem Pardu-
bického kraje oficiálně vyhlášeno jako ak-
tivní zóna záplavového území významného 
vodního toku – řeky Jevíčky a jejích vybra-
ných přítoků, bylo nutné přistoupit k řešení 
budoucí výstavby z hlediska jejího vlivu na 
povodňovou situaci v lokalitě a vůči okol-
ní zástavbě. Akcelerace celého projektu 
nastala v průběhu roku 2015, kdy město 
ve spolupráci se zástupci REHAU začalo 
intenzivně řešit návrh protipovodňových 
opatření. Požadavkem vodoprávního úřadu 
bylo totiž navrhnout možnosti technického 
řešení pro odvod možných záplavových 
vod a ochranu okolních nemovitostí. Měs-
to tedy objednalo u společnosti Vodní díla 
– TBD Brno 2D model záplavového území. 
Na základě tohoto modelu měla být navr-
žena nejvhodnější varianta ochrany před 
případnou stoletou povodní. Na studii čer-
palo město grantový příspěvek z rozpočtu 
Pardubického kraje. Možnost povolit v této 

Okénko radních lokalitě výstavbu a rentabilita projektu byly 
nejdůležitějšími argumenty pro rozhodo-
vání vlastníka o rozsáhlé investici v Jevíčku.
Jako nejvhodnější verze odvodu záplavo-
vých vod z území bylo společností Agro-
projekce Litomyšl navrženo odvodňovací 
koryto středem budoucího areálu s vyús-
těním do biocentra. V roce 2016 také díky 
angažmá nového ředitele závodu v Jevíč-
ku, Ing. Josefa Vokouna, byly učiněny další 
postupné kroky k realizaci záměru, např. 
zpracování dokumentace pro územní říze-
ní. Na konci tohoto roku bylo také učiněno 
zásadní rozhodnutí managementu REHAU 
v Německu, a to schválit projekt v Jevíčku  
k financování. Na začátku roku 2017 na-
byla účinnosti změna územního plánu,  
v rámci které byla mimo jiné protipovod-
ňová opatření definována jako veřejně pro-
spěšné stavby. Důležitým mezníkem pro-
jektu bylo vydání stavebního povolení na 
rozšíření areálu REHAU, pracovně nazvané-
ho „PEPSIN“ Jevíčko. Podařilo se také dovést  
k úspěšnému závěru jednání se Státním 
pozemkovým úřadem ve věci majetkopráv-
ního vypořádání zmiňovaných pozemků 
před zahájením stavby.
V lednu 2018 byla podepsána příslušná 
kupní smlouva, kterou se aktuálně pře-
vádějí pozemky pro výstavbu na katastru 
nemovitostí do majetku REHAU. Vstřícná 
cena, která byla dojednána již v roce 2011, 
je velkým vkladem města ve prospěch bu-
doucí zaměstnanosti a s tím spojeného 
možného nárůstu počtu obyvatel ve měs-
tě. V letošním roce je tedy před investorem 
úkol nejsložitější, zahájit výstavbu nové 
haly a souvisejících objektů. Zahájení stav-
by za desítky milionů korun je plánováno 
na březen letošního roku. Ukončení stavby 
s kolaudací by mělo proběhnout přesně 
za rok po zahájení, tedy v březnu 2019.  
V rámci přípravy území bude nutné také 
přeložit stávající vrchní vedení VN 22 kV do 
podzemního kabelového vedení (investice 
REHAU) a trasu stávající kanalizace v délce 
cca 120 m před areálem (investice města). 
Město Jevíčko bude na svých pozemcích 
kooperovat výstavbou souvisejících pro-
tipovodňových opatření – nátokové a od-
tokové části odvodňovacího koryta mimo 
areál „PEPSIN“, 
bezpečnostn ího 
přelivu na biocen-
tru a protipovod-
ňové hrázky, která 
ochrání zastavěnou 
část města v ulici 
Na Střelnici. 
Opatřeními tedy 
chráníme nejen 
průmyslovou zónu, 
ale také přiléhající 
obytnou zástav-
bu. Zhotovitelem 
stavby pro město 
Jevíčko bude spo-
lečnost REISTAV CZ 
s. r. o. za částku 5,3 
mil. Kč vč. DPH. Na 
tato opatření pro 
rozvoj průmyslové 
zóny a zaměstna-
nosti je podána 

Společenská rubrika 

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

Rostislav Krejcar 
Blanka Šmídová
Miloslava Černá
Marta Portyšová
Jiří Ertl
Ladislava Langerová
Milada Staňková
Oldřich Kyša
Jindřiška Rӧsslerová 

žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci programu „Podpora realizace 
rozvojových projektů v problémových mik-
roregionech Pk“. Výsledkem projektu bude 
na straně REHAU nová výrobní a skladovací 
hala včetně veškeré technologické vybave-
nosti a dopravní infrastruktury, parkování 
a administrativy, na straně města vyřešení 
povodňové situace v tomto složitém úze-
mí.  Při plném vytížení závodu je plánovaná 
roční výrobní kapacita až 1 mil. kusů po-
lymerových dílů zmiňovaných v úvodu. Na 
závěr bych velice rád poděkoval všem, kte-
ří se podíleli na plánování a povolovacím 
procesu tohoto rozvojového projektu, a to 
jak na straně města Jevíčko, tak na straně 
společnosti REHAU, zainteresovaných pro-
jekčních kanceláří a dotčených orgánů stát-
ní správy. Poděkování patří také předcho-
zímu a současnému zastupitelstvu města 
za významnou podporu. Úplným závěrem 
popřejme projektu „PEPSIN“ úspěšnou rea-
lizaci v naplánovaných termínech.

Pěkné únorové dny vám všem přeje 
Miroslav Šafář
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Město Jevíčko ocenilo začátkem ledna letošního roku Tomáše Bubeníka 
za činnost v oblasti sportu. Jde o sport pro mnohé neznámý – závody 
rychlostních modelů lodí řízených dálkovým ovládáním. V tomto sportu 
dosáhl mimořádných úspěchů: vicemistr světa 2017, vicemistr Evropy 
2016, v roce 2010 třetí na mistrovství světa a v roce 1997 juniorský vi-
cemistr Evropy. 

Tomáš Bubeník se sice narodil  
v Novém Městě na Moravě, ale 
prvních dvacet let svého života 
prožil v Bratislavě, poté se přestě-
hoval do Brna, kde až donedávna  
i pracoval. V Jevíčku žije 10 let. 
Vyzpovídala jsem Tomáše, co vše 
obnáší jeho sport a jaká byla jeho 
cesta k úspěchu. 

Tomáši, jak ses k tomuto sportu dostal a jak dlouho se mu už vě-
nuješ?
Modelařím zhruba od 12 let společně s bráchou, který nás přihlásil do 
modelářského kroužku. Zde jsme začali stavět letadýlka. Na letišti jsme 
se potkali s člověkem, co lítal s rychlostními modely. To se nám zalíbilo 
a začali jsme stavět rychlostní modely letadel. Zhruba v 17 letech jsem 
se stal juniorským vicemistrem Evropy v závodech rychlostních mode-
lů letadel. Jenže tahle kategorie je tak finančně náročná, že je potřeba 
minimálně 200 tis. Kč ročně na to, aby se nakoupila technika, kterou lze 
konkurovat ostatním. 
K lodím jsem se dostal úplně náhodou v 27 letech díky kamarádovi  
z Bratislavy, který mě vzal na závody do Komárna. Zde jsem si půjčil loď 
a zkusil jsem si zajezdit, zjistil jsem, že na tom „nic není“ J. S bráchou 
jsme se pak domluvili, že si každý postavíme jednu loď jen tak a kdyby 
byl čas, tak si zajedeme na závody s loděma a budeme pokračovat dál  
s letadýlkama. Dopadlo to tak, že jsme zůstali už jen u lodí. 
Modelařina je hrozně široký pojem. Jak se vůbec modeláři rozdě-
lují?
Modeláři se dělí na několik skupin – letečtí, lodní, automobiloví, želez-
niční, raketoví atd. Lodní modeláři se zase dělí na různé sekce – rych-
lostní lodě poháněné elektromotorem – tzv. sekce M nebo spalovacím 
motorem – skupina FSRV, plachetnice atd. Roli zde hraje to, čím je ta 
loď poháněná. 
Ty jsi získal úspěchy v jaké oblasti?
Ty jsem získal v kategorii FSRE – tedy lodě poháněné elektromotorem, 
ale jinak jezdím ještě závody v kategorii F1E a ECO. F1E je kategorie, kte-
rá není skupinovým závodem, závodník úplně sám obkrouží trojúhelní-
kovou trať na jednu a druhou stranu a stopne se čas, jak dlouho trvá 
objet ty dva trojúhelníky. ECO jsou tzv. skupinové závody, kdy startuje 
6 závodníků najednou a jezdí na vytyčené trojúhelníkové trati po určitý 
čas – 6 minut. Tím, že je těch závodníků několik, musí mezi sebou bojo-
vat o pozice a prostor. 
V čem spočívá samotný závod v kategorii, ve které jsi slavil úspěchy 
– tedy FSRE?
Jde o skupinový závod, kde startuje šest závodníků najednou. Lodě jez-
dí dráhu po pomyslném písmenu M, které je na vodě vyznačené bójka-
mi. Rozjížďka se jezdí 15 minut, když se pískne konec, každý dojede své 

Osobnost Jevíčka – Tomáš Bubeník

spály. Je pravděpodobné, že dřeviny byly napa-
deny v důsledku investičních činností. Zeleň ve 
středu náměstí bude nahrazena jinou vhodnou 
výsadbou. V ostatních případech je důvodem 
tohoto doporučení nutnost zajištění provozní 
bezpečnosti, tedy neuspokojivý zdravotní stav 
stromů. Jedná se o jednu lípu v Zadním Arnoš-
tově, jírovec na ulici U Zámečku a dvě lípy na 
ulici A. K. Vitáka. Ekologický význam stromů 
si uvědomujeme a je nám jich velmi líto, ale 
Město Jevíčko nemůže ignorovat doporučení 
Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D., jeho pádné ar-
gumenty a riskovat tak zdraví občanů i škody na majetku. A opravdu 
velmi nás mrzí, že se v Jevíčku najdou občané, kteří si stromů neváží  
a opakovaně je poškozují. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí silni-
ce na ulici Okružní IV v úseku od zámečku ke křižovatce Brněnská, která 
proběhne od dubna 2018 ve spolupráci s Pardubickým krajem, bude 
nutné z důvodu rozšíření vozovky odstranit ze stanoviště 6 ks vzrost-
lých lip. Z toho důvodu je investorovi akce nařízena rozsáhlá náhradní 

výsadba. Závěrem je nutné připomenout, že i pro letošní rok máme 
připraven projekt na revitalizaci zeleně – a sice úpravy předprostoru 
hřbitova. Snažíme se každý rok kromě náhradních výsadeb za poká-
cené dřeviny realizovat minimálně jeden komplexní projekt. V posled-
ních dvou letech se jednalo o uliční zeleň na Třebovské a Svitavské ulici  
a parkové úpravy u zámečku. Vzrostlou zeleň je nutné doplňovat nový-
mi výsadbami, aby naše město neztrácelo svůj zelený charakter.

Bc. Ondřej Jelínek, Mgr. Miroslav Šafář

rozjeté kolo a vyhodnotí se počet najetých kol. Důležité je, najet za tu 
jednu rozjížďku co nejvíc kol. U nás v ČR se jedou 4 rozjížďky a počítají 
se dva nejlepší výsledky, které se sečtou. Na mistrovství světa se jedou 
tři rozjížďky – dvě lepší se počítají a prvních 6 závodníků pak postupuje 
do finále. Finálová jízda je pouze jedna a jede se úplně od nuly. 
Co když mají dva závodníci stejný výsledek – tedy stejný počet kol?
Stejný výsledek v podstatě nikdy nenastane. Po 15 minutách se pískne ko-
nec rozjížďky a každý závodník si dojede svoje kolo, což je tzv. dojezdový 
čas. Čas, kdy se projede pod smyčkou, která zaznamenává závodníkům 
počet kol.  Takže na loňském mistrovství světa to dopadlo tak, že závodník, 
který vyhrál, měl najeto 76 kol a 3 vteřiny dojezdový čas a já sem měl 76 kol  
a 4 vteřiny dojezdový čas. 
Jakým způsobem se musíš nominovat na mistrovství Evropy, nebo 
světa?
Je to tak, že tady v České republice jezdíme seriál mistrovství ČR, kdy se 
během jednoho roku uskuteční 5 seriálových závodů – v Náchodě, Plzni, 
Borovanech u Třeboně, Sedlejov u Jihlavy a nově v Holicích. Závodníkovi 
se počítají tři nejlepší výsledky do celkového žebříčku a pět nejlepších 
lidí se dostane do reprezentace. Takže v roce 2017 jsme jezdili nominaci 
na mistrovství Evropy 2018, které bude v Itálii. 
Účastní se mistrovství Evropy všechny evropské státy?
Na mistrovství Evropy je zhruba 13 států, na mistrovství světa k nim 
přibude Čína a Thajsko. Je to z toho důvodu, že závody rychlostních 
lodí zastřešuje mezinárodní organizace, která je v podstatě němec-
ká a většina světových států tuhle organizaci nerespektuje a pořádají 
si svoje vlastní soutěže. Ne každý závodník se ale účastní mistrovství  
Evropy, protože tyto závody trvají 10 dní a jsou pro závodníky finančně 
náročné – musí si v práci vybrat dovolenou, zaplatit cestu, ubytování  
a jídlo. Takže na mistrovství světa je mnohem výraznější konkurence než 
na mistrovství Evropy, i když jsou tam skoro stejné státy. 
Kde se připravuješ na mistrovství světa, nebo Evropy? 
Nejvíc jezdím trénovat do Polska - KędzierzynKoźle, což je asi 170 km 
daleko. Polští modeláři zde mají na jezeře vybudovanou tréninkovou 
trať, na které se i závodí. Nejlepší je pak trénovat a vylaďovat loď, když 
se jezdí s dalšími modeláři. Výborně se trénuje na samotných závodech, 
na které přijedeme už v pátek – trénujeme, testuje a ladíme.
Co všechno je potřeba umět, aby se takovému sportu někdo mohl 
věnovat?
Úplně nejjednodušší varianta je, nakoupit si techniku a naučit se ovládat 
loď a jezdit podle pravidel – nekličkovat, nesmí dojít ke kontaktu s jinou 
lodí, jiná loď se nesmí vytlačovat z tratě, dodržovat stejný rádius při ob-
jíždění bójky atd. Ta horší varianta, kterou preferuju já, je, že si spoustu 
věcí vyrobí závodník sám – kromě vysílačky, baterky a motoru. 
Je potřeba, aby loď byla co nejrychlejší, co nejstabilnější a s co nejmenší 
spotřebou energie, což jsou tři naprosto protichůdné věci, proto je po-
třeba najít úplně ideální kompromis, který mi zaručí, že baterky vydrží 
po celou dobu jízdy a loď bude stabilní, aby neulítávala a udržela se na 
vodě. Ta loď se vylaďuje postupně na každém tréninku a je na tom plno 
hodin práce. 
Tome, děkuju za rozhovor a hodně štěstí nejen na letošním mist-
rovství Evropy. 
I já děkuju. 

Mgr. Jitka Budigová
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Spolupracujeme na rozvoji areálu  
společnosti REHAU Automotive s. r. o.  
v Jevíčku
Milí čtenáři,
v lednovém okénku Vám byly detailně 
představeny investiční priority letošního 
roku. Ve výčtu všech akcí zaujímá významné 
místo realizace protipovodňových opatření 
v souvislosti s rozšířením stávajícího výrob-
ního areálu společnosti REHAU. Dovolte mi 
věnovat únorové okénko právě problema-
tice spolupráce města na tomto záměru, 
který by měl po dokončení přinést navýšení 
počtu pracovních míst ze současných 200 
až na budoucích cca 320 zaměstnanců při 
plném vytížení závodu. V plánované nové 
výrobní hale bude umístěna nejmodernější 
technologie pro kompletování polymero-
vých dílů (zadních lakovaných spoilerů) pro 
nejvýznamnější výrobce automobilů jako 
Škoda, VW, Audi, Ford, Porsche a další. Na 
řádcích níže tedy přináším stručné shrnutí 
jednotlivých mezníků ve složitých jedná-
ních o realizaci tohoto projektu.
Jednání mezi REHAU a městem začaly ještě 
v minulém volebním období po nastěhová-
ní výroby do bývalého areálu společnosti 
GST, která zde vyráběla airbagy. Podpisem 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kup-
ní dne 30. května 2011 byl potvrzen zájem 
REHAU rozvíjet areál západním směrem. 
Smlouva ošetřovala podmínky koupě po-
zemků k tomu určených, z nichž nejzásad-
nější byla změna územního plánu spočí-
vající ve schválení nové průmyslové zóny  
o velikosti 5 ha pro lehkou výrobu v tom-
to území a související úprava návrhu trasy 
obchvatu silnice II/372. Tato změna byla za-
stupitelstvem schválena v lednu 2012. Dů-
ležitou podmínkou bylo také majetkoprávní 
vypořádání úzkého pruhu pozemků mezi 
stávajícím a budoucím areálem ve vlast-
nictví státu, aby na nich v budoucnu bylo 
možné stavět. Hlavní tíhu jednání s inves-
tory nesl tehdejší starosta města, patřičné 
dokumenty pak mohly být schváleny díky 
pochopení celého zastupitelstva. 
Po té, co bylo v září 2013 zájmové území 
průmyslové zóny Krajským úřadem Pardu-
bického kraje oficiálně vyhlášeno jako ak-
tivní zóna záplavového území významného 
vodního toku – řeky Jevíčky a jejích vybra-
ných přítoků, bylo nutné přistoupit k řešení 
budoucí výstavby z hlediska jejího vlivu na 
povodňovou situaci v lokalitě a vůči okol-
ní zástavbě. Akcelerace celého projektu 
nastala v průběhu roku 2015, kdy město 
ve spolupráci se zástupci REHAU začalo 
intenzivně řešit návrh protipovodňových 
opatření. Požadavkem vodoprávního úřadu 
bylo totiž navrhnout možnosti technického 
řešení pro odvod možných záplavových 
vod a ochranu okolních nemovitostí. Měs-
to tedy objednalo u společnosti Vodní díla 
– TBD Brno 2D model záplavového území. 
Na základě tohoto modelu měla být navr-
žena nejvhodnější varianta ochrany před 
případnou stoletou povodní. Na studii čer-
palo město grantový příspěvek z rozpočtu 
Pardubického kraje. Možnost povolit v této 

Okénko radních lokalitě výstavbu a rentabilita projektu byly 
nejdůležitějšími argumenty pro rozhodo-
vání vlastníka o rozsáhlé investici v Jevíčku.
Jako nejvhodnější verze odvodu záplavo-
vých vod z území bylo společností Agro-
projekce Litomyšl navrženo odvodňovací 
koryto středem budoucího areálu s vyús-
těním do biocentra. V roce 2016 také díky 
angažmá nového ředitele závodu v Jevíč-
ku, Ing. Josefa Vokouna, byly učiněny další 
postupné kroky k realizaci záměru, např. 
zpracování dokumentace pro územní říze-
ní. Na konci tohoto roku bylo také učiněno 
zásadní rozhodnutí managementu REHAU 
v Německu, a to schválit projekt v Jevíčku  
k financování. Na začátku roku 2017 na-
byla účinnosti změna územního plánu,  
v rámci které byla mimo jiné protipovod-
ňová opatření definována jako veřejně pro-
spěšné stavby. Důležitým mezníkem pro-
jektu bylo vydání stavebního povolení na 
rozšíření areálu REHAU, pracovně nazvané-
ho „PEPSIN“ Jevíčko. Podařilo se také dovést  
k úspěšnému závěru jednání se Státním 
pozemkovým úřadem ve věci majetkopráv-
ního vypořádání zmiňovaných pozemků 
před zahájením stavby.
V lednu 2018 byla podepsána příslušná 
kupní smlouva, kterou se aktuálně pře-
vádějí pozemky pro výstavbu na katastru 
nemovitostí do majetku REHAU. Vstřícná 
cena, která byla dojednána již v roce 2011, 
je velkým vkladem města ve prospěch bu-
doucí zaměstnanosti a s tím spojeného 
možného nárůstu počtu obyvatel ve měs-
tě. V letošním roce je tedy před investorem 
úkol nejsložitější, zahájit výstavbu nové 
haly a souvisejících objektů. Zahájení stav-
by za desítky milionů korun je plánováno 
na březen letošního roku. Ukončení stavby 
s kolaudací by mělo proběhnout přesně 
za rok po zahájení, tedy v březnu 2019.  
V rámci přípravy území bude nutné také 
přeložit stávající vrchní vedení VN 22 kV do 
podzemního kabelového vedení (investice 
REHAU) a trasu stávající kanalizace v délce 
cca 120 m před areálem (investice města). 
Město Jevíčko bude na svých pozemcích 
kooperovat výstavbou souvisejících pro-
tipovodňových opatření – nátokové a od-
tokové části odvodňovacího koryta mimo 
areál „PEPSIN“, 
bezpečnostn ího 
přelivu na biocen-
tru a protipovod-
ňové hrázky, která 
ochrání zastavěnou 
část města v ulici 
Na Střelnici. 
Opatřeními tedy 
chráníme nejen 
průmyslovou zónu, 
ale také přiléhající 
obytnou zástav-
bu. Zhotovitelem 
stavby pro město 
Jevíčko bude spo-
lečnost REISTAV CZ 
s. r. o. za částku 5,3 
mil. Kč vč. DPH. Na 
tato opatření pro 
rozvoj průmyslové 
zóny a zaměstna-
nosti je podána 

Společenská rubrika 

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

Rostislav Krejcar 
Blanka Šmídová
Miloslava Černá
Marta Portyšová
Jiří Ertl
Ladislava Langerová
Milada Staňková
Oldřich Kyša
Jindřiška Rӧsslerová 

žádost o dotaci z rozpočtu Pardubického 
kraje v rámci programu „Podpora realizace 
rozvojových projektů v problémových mik-
roregionech Pk“. Výsledkem projektu bude 
na straně REHAU nová výrobní a skladovací 
hala včetně veškeré technologické vybave-
nosti a dopravní infrastruktury, parkování 
a administrativy, na straně města vyřešení 
povodňové situace v tomto složitém úze-
mí.  Při plném vytížení závodu je plánovaná 
roční výrobní kapacita až 1 mil. kusů po-
lymerových dílů zmiňovaných v úvodu. Na 
závěr bych velice rád poděkoval všem, kte-
ří se podíleli na plánování a povolovacím 
procesu tohoto rozvojového projektu, a to 
jak na straně města Jevíčko, tak na straně 
společnosti REHAU, zainteresovaných pro-
jekčních kanceláří a dotčených orgánů stát-
ní správy. Poděkování patří také předcho-
zímu a současnému zastupitelstvu města 
za významnou podporu. Úplným závěrem 
popřejme projektu „PEPSIN“ úspěšnou rea-
lizaci v naplánovaných termínech.

Pěkné únorové dny vám všem přeje 
Miroslav Šafář
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Město Jevíčko ocenilo začátkem ledna letošního roku Tomáše Bubeníka 
za činnost v oblasti sportu. Jde o sport pro mnohé neznámý – závody 
rychlostních modelů lodí řízených dálkovým ovládáním. V tomto sportu 
dosáhl mimořádných úspěchů: vicemistr světa 2017, vicemistr Evropy 
2016, v roce 2010 třetí na mistrovství světa a v roce 1997 juniorský vi-
cemistr Evropy. 

Tomáš Bubeník se sice narodil  
v Novém Městě na Moravě, ale 
prvních dvacet let svého života 
prožil v Bratislavě, poté se přestě-
hoval do Brna, kde až donedávna  
i pracoval. V Jevíčku žije 10 let. 
Vyzpovídala jsem Tomáše, co vše 
obnáší jeho sport a jaká byla jeho 
cesta k úspěchu. 

Tomáši, jak ses k tomuto sportu dostal a jak dlouho se mu už vě-
nuješ?
Modelařím zhruba od 12 let společně s bráchou, který nás přihlásil do 
modelářského kroužku. Zde jsme začali stavět letadýlka. Na letišti jsme 
se potkali s člověkem, co lítal s rychlostními modely. To se nám zalíbilo 
a začali jsme stavět rychlostní modely letadel. Zhruba v 17 letech jsem 
se stal juniorským vicemistrem Evropy v závodech rychlostních mode-
lů letadel. Jenže tahle kategorie je tak finančně náročná, že je potřeba 
minimálně 200 tis. Kč ročně na to, aby se nakoupila technika, kterou lze 
konkurovat ostatním. 
K lodím jsem se dostal úplně náhodou v 27 letech díky kamarádovi  
z Bratislavy, který mě vzal na závody do Komárna. Zde jsem si půjčil loď 
a zkusil jsem si zajezdit, zjistil jsem, že na tom „nic není“ J. S bráchou 
jsme se pak domluvili, že si každý postavíme jednu loď jen tak a kdyby 
byl čas, tak si zajedeme na závody s loděma a budeme pokračovat dál  
s letadýlkama. Dopadlo to tak, že jsme zůstali už jen u lodí. 
Modelařina je hrozně široký pojem. Jak se vůbec modeláři rozdě-
lují?
Modeláři se dělí na několik skupin – letečtí, lodní, automobiloví, želez-
niční, raketoví atd. Lodní modeláři se zase dělí na různé sekce – rych-
lostní lodě poháněné elektromotorem – tzv. sekce M nebo spalovacím 
motorem – skupina FSRV, plachetnice atd. Roli zde hraje to, čím je ta 
loď poháněná. 
Ty jsi získal úspěchy v jaké oblasti?
Ty jsem získal v kategorii FSRE – tedy lodě poháněné elektromotorem, 
ale jinak jezdím ještě závody v kategorii F1E a ECO. F1E je kategorie, kte-
rá není skupinovým závodem, závodník úplně sám obkrouží trojúhelní-
kovou trať na jednu a druhou stranu a stopne se čas, jak dlouho trvá 
objet ty dva trojúhelníky. ECO jsou tzv. skupinové závody, kdy startuje 
6 závodníků najednou a jezdí na vytyčené trojúhelníkové trati po určitý 
čas – 6 minut. Tím, že je těch závodníků několik, musí mezi sebou bojo-
vat o pozice a prostor. 
V čem spočívá samotný závod v kategorii, ve které jsi slavil úspěchy 
– tedy FSRE?
Jde o skupinový závod, kde startuje šest závodníků najednou. Lodě jez-
dí dráhu po pomyslném písmenu M, které je na vodě vyznačené bójka-
mi. Rozjížďka se jezdí 15 minut, když se pískne konec, každý dojede své 

Osobnost Jevíčka – Tomáš Bubeník

spály. Je pravděpodobné, že dřeviny byly napa-
deny v důsledku investičních činností. Zeleň ve 
středu náměstí bude nahrazena jinou vhodnou 
výsadbou. V ostatních případech je důvodem 
tohoto doporučení nutnost zajištění provozní 
bezpečnosti, tedy neuspokojivý zdravotní stav 
stromů. Jedná se o jednu lípu v Zadním Arnoš-
tově, jírovec na ulici U Zámečku a dvě lípy na 
ulici A. K. Vitáka. Ekologický význam stromů 
si uvědomujeme a je nám jich velmi líto, ale 
Město Jevíčko nemůže ignorovat doporučení 
Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D., jeho pádné ar-
gumenty a riskovat tak zdraví občanů i škody na majetku. A opravdu 
velmi nás mrzí, že se v Jevíčku najdou občané, kteří si stromů neváží  
a opakovaně je poškozují. V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí silni-
ce na ulici Okružní IV v úseku od zámečku ke křižovatce Brněnská, která 
proběhne od dubna 2018 ve spolupráci s Pardubickým krajem, bude 
nutné z důvodu rozšíření vozovky odstranit ze stanoviště 6 ks vzrost-
lých lip. Z toho důvodu je investorovi akce nařízena rozsáhlá náhradní 

výsadba. Závěrem je nutné připomenout, že i pro letošní rok máme 
připraven projekt na revitalizaci zeleně – a sice úpravy předprostoru 
hřbitova. Snažíme se každý rok kromě náhradních výsadeb za poká-
cené dřeviny realizovat minimálně jeden komplexní projekt. V posled-
ních dvou letech se jednalo o uliční zeleň na Třebovské a Svitavské ulici  
a parkové úpravy u zámečku. Vzrostlou zeleň je nutné doplňovat nový-
mi výsadbami, aby naše město neztrácelo svůj zelený charakter.

Bc. Ondřej Jelínek, Mgr. Miroslav Šafář

rozjeté kolo a vyhodnotí se počet najetých kol. Důležité je, najet za tu 
jednu rozjížďku co nejvíc kol. U nás v ČR se jedou 4 rozjížďky a počítají 
se dva nejlepší výsledky, které se sečtou. Na mistrovství světa se jedou 
tři rozjížďky – dvě lepší se počítají a prvních 6 závodníků pak postupuje 
do finále. Finálová jízda je pouze jedna a jede se úplně od nuly. 
Co když mají dva závodníci stejný výsledek – tedy stejný počet kol?
Stejný výsledek v podstatě nikdy nenastane. Po 15 minutách se pískne ko-
nec rozjížďky a každý závodník si dojede svoje kolo, což je tzv. dojezdový 
čas. Čas, kdy se projede pod smyčkou, která zaznamenává závodníkům 
počet kol.  Takže na loňském mistrovství světa to dopadlo tak, že závodník, 
který vyhrál, měl najeto 76 kol a 3 vteřiny dojezdový čas a já sem měl 76 kol  
a 4 vteřiny dojezdový čas. 
Jakým způsobem se musíš nominovat na mistrovství Evropy, nebo 
světa?
Je to tak, že tady v České republice jezdíme seriál mistrovství ČR, kdy se 
během jednoho roku uskuteční 5 seriálových závodů – v Náchodě, Plzni, 
Borovanech u Třeboně, Sedlejov u Jihlavy a nově v Holicích. Závodníkovi 
se počítají tři nejlepší výsledky do celkového žebříčku a pět nejlepších 
lidí se dostane do reprezentace. Takže v roce 2017 jsme jezdili nominaci 
na mistrovství Evropy 2018, které bude v Itálii. 
Účastní se mistrovství Evropy všechny evropské státy?
Na mistrovství Evropy je zhruba 13 států, na mistrovství světa k nim 
přibude Čína a Thajsko. Je to z toho důvodu, že závody rychlostních 
lodí zastřešuje mezinárodní organizace, která je v podstatě němec-
ká a většina světových států tuhle organizaci nerespektuje a pořádají 
si svoje vlastní soutěže. Ne každý závodník se ale účastní mistrovství  
Evropy, protože tyto závody trvají 10 dní a jsou pro závodníky finančně 
náročné – musí si v práci vybrat dovolenou, zaplatit cestu, ubytování  
a jídlo. Takže na mistrovství světa je mnohem výraznější konkurence než 
na mistrovství Evropy, i když jsou tam skoro stejné státy. 
Kde se připravuješ na mistrovství světa, nebo Evropy? 
Nejvíc jezdím trénovat do Polska - KędzierzynKoźle, což je asi 170 km 
daleko. Polští modeláři zde mají na jezeře vybudovanou tréninkovou 
trať, na které se i závodí. Nejlepší je pak trénovat a vylaďovat loď, když 
se jezdí s dalšími modeláři. Výborně se trénuje na samotných závodech, 
na které přijedeme už v pátek – trénujeme, testuje a ladíme.
Co všechno je potřeba umět, aby se takovému sportu někdo mohl 
věnovat?
Úplně nejjednodušší varianta je, nakoupit si techniku a naučit se ovládat 
loď a jezdit podle pravidel – nekličkovat, nesmí dojít ke kontaktu s jinou 
lodí, jiná loď se nesmí vytlačovat z tratě, dodržovat stejný rádius při ob-
jíždění bójky atd. Ta horší varianta, kterou preferuju já, je, že si spoustu 
věcí vyrobí závodník sám – kromě vysílačky, baterky a motoru. 
Je potřeba, aby loď byla co nejrychlejší, co nejstabilnější a s co nejmenší 
spotřebou energie, což jsou tři naprosto protichůdné věci, proto je po-
třeba najít úplně ideální kompromis, který mi zaručí, že baterky vydrží 
po celou dobu jízdy a loď bude stabilní, aby neulítávala a udržela se na 
vodě. Ta loď se vylaďuje postupně na každém tréninku a je na tom plno 
hodin práce. 
Tome, děkuju za rozhovor a hodně štěstí nejen na letošním mist-
rovství Evropy. 
I já děkuju. 

Mgr. Jitka Budigová
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Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. prosince 2017

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/38Z/2017 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Miloslava Parolka a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/38Z/2017 program zasedání
2/38Z/2017 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Roman Müller, Mgr. Jiří Janeček, Martin 
Pávek

4/38Z/2017 prodej pozemku p. č. 4235/3 (621 
m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí V*** B***, ***,

569 24 Kunčina a Ing. J*** B***, ***, 569 43 
Jevíčko za cenu 500 Kč bez DPH/m2, 
celkem 310.500 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ úhradu nákladů na realizaci přípo-
jek stavby na tomto pozemku ve výši 
74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a V*** B*** a Ing. J*** B*** 
na prodej pozemku p.č. 4235/3 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5/38Z/2017 smlouvu o bezúplatném převo-
du spoluvlastnických podílů o velikosti 
id. ½ k celku pozemků p. č. 2553/1, p. 
č. 2553/4 a p. č. 644/15, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí mezi Městem Jevíčko  
a Českou republikou - Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o bezúplatném převodu

6a/38Z/2017 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Protipovodňová opatření v sou-
vislosti s rozšířením výrobního areá-
lu REHAU - PEPSIN Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku ve výši 
4.365.431,50 Kč bez DPH podala spo-
lečnost REISTAV CZ, s. r. o., Skopalíkova 
1144/11, 615 00 Brno, IČ: 26968657

6b/38Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností REISTAV 
CZ, s. r. o., Skopalíkova 1144/11, 615 00 
Brno, IČ: 26968657 na akci „Protipovod-
ňová opatření v souvislosti s rozšířením 
výrobního areálu REHAU - PEPSIN Je-
víčko“ ve výši 4.365.431,50 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/38Z/2017 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Oprava hřbitovní zdi u kostelíčka 
sv. Bartoloměje“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma Kolp, s. r. o., 
se sídlem Dr. Janského 1176/36, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 60110066, za 
nabídkovou cenu ve výši 799.195 Kč vč. 
DPH

7b/38Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou Kolp, s. r. o., 
se sídlem Dr. Janského 1176/36, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 60110066, na 
akci „Oprava hřbitovní zdi u kostelíčka 
sv. Bartoloměje“, ve výši 799.195 Kč vč. 

DPH s financováním z dotace MZe ČR 
ve výši cca 455.000 Kč vč. DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

8/38Z/2017 závěrečné vyúčtování (provede-
ní víceprací a méněprací) mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matou-
šek - AGROSTAV Jevíčko, se sídlem 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 akce „Obnova fasády (bosá-
že) průčelí domu č. p.71 na ul. Třebov-
ská, Jevíčko, včetně otvorových prvků“ 
v celkové výši 58.827 Kč vč. DPH

9/38Z/2017 závěrečné vyúčtování (provede-
ní víceprací a méněprací) mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matou-
šek - AGROSTAV Jevíčko, se sídlem 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 akce „Obnova fasády domu 
č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého náměs-
tí, Jevíčko, včetně otvorových prvků“  
v celkové výši 30.027 Kč vč. DPH

10/38Z/2017 provedení víceprací a méněprací 
na akci „Jevíčko, parkoviště ul. M. Mi-
kuláše, A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník 
ul. Svitavská od č. p. 468 po č. p. 467“  
a dodatek č. 1 ke SOD ze dne 14. 9. 
2017 mezi Městem Jevíčko a firmou M-
-SILNICE, a. s., se sídlem Husova 1697, 
530 02 Pardubice, IČ: 42196868 na akci 
„Jevíčko, parkoviště ul. M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník ul. Svi-
tavská od č. p. 468 po č. p. 467“ a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 1

11/38Z/2017 cenu stočného na rok 2018 ve 
výši 34 Kč/m3 vč. DPH

12/38Z/2017 finální verzi dokumentu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro úze-
mí ORP Moravská Třebová“

13a/38Z/2017 Zásady pro stanovení odměn 
členům zastupitelstva města, předse-
dům výborů a komisí v Jevíčku s účin-
ností od 1. 1. 2018

13b/38Z/2017 Zásady pro stanovení odmě-
ňování členů výborů zastupitelstva 
města a komisí rady města, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva města s účin-
ností od 1. 1. 2018

13c/38Z/2017 výjimku z regulativů na základě 
žádosti J*** R*** a P*** B*** na pozem-
ku p. č. 4235/4 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí spočívající v umístění hlavní hmoty 
RD ve vzdálenosti 4 m od západní hra-
nice pozemku

13d/38Z/2017 prodej pozemků p. č. 5335 
(1763 m2) - ostatní plocha, p. č. 5359/3 
(529 m2) - vodní plocha a nově zamě-
řených pozemků p. č. 5329/1 (30320 
m2) - orná půda, p. č. 5330/6 (10144 
m2) - trvalý travní porost, p. č. 5330/7 
(222 m2) - trvalý travní porost, p. č. 
5330/8 (747 m2) - trvalý travní porost, 
p. č. 5331/2 (2462 m2) - trvalý travní 
porost a p. č. 5332/5 (7253 m2) - trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-před-

městí společnosti REHAU Automotive, 
s. r. o., Obchodní 117, Čestlice za cenu 
1 Kč bez DPH/m2, celkem 53.440 Kč 
bez DPH na základě podmínek smlou-
vy o uzavření budoucí kupní smlou-
vy ze dne 30. 5. 2011 a jejich dodatků  
+ úhradu správního poplatku kata-
strálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a společností REHAU Auto-
motive, s. r. o. na prodej pozemků p. č. 
5335, p. č.

5359/3 a nově zaměřených pozemků p. č. 
5329/1, p. č. 5330/6, p. č. 5330/7, p. č. 
5330/8, p. č. 5331/2 a p. č. 5332/5, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Prodejní 
cena je stanovena z důvodu podpory 
zvýšení zaměstnanosti v regionu Jevíč-
ska, zařazeného dle Strategie regionál-
ního rozvoje ČR 2014-2020 do katego-
rie hospodářsky problémových regionů

13e/38Z/2017 smlouvu na čerpání úvěru od 
České spořitelny, a. s. ve výši 5.500.000 
Kč na investiční akce v roce 2018 s úro-
kovou sazbou 0,95 % p. a.

14/38Z/2017 úpravu rozpočtu č. 10 na rok 
2017

15/38Z/2017 rozpočet Města Jevíčko na rok 
2018

16/38Z/2017 střednědobý výhled rozpočtu 
Města Jevíčko na období 2019 - 2020

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 listopad 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
seznam priorit a nástin oprav, které by měly 
být postupně prováděny v roce 2018 a dalších 
letech v rámci rozpočtu na požární ochranu ve 
městě
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápisy ze schůzí komise bytové a sociální, kte-
ré se uskutečnily ve dnech 2. 10. 2017 a 20. 
11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost ze dne 15. 11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze schůze komise životního prostředí ze 
dne 20. 11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15. 
11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu kontrolního výboru za období 6. - 11. 
2017

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/73R/2017 uzavření příkazní smlouvy mezi 

Městem Jevíčko a společností CEP, 
a. s., Švendova 1282, Hradec Králové  
k podání žádosti na realizaci projektu 
s názvem „Zvýšení zaměstnanosti osob 
ohrožených na trhu práce ve městě Je-
víčko“ a získat finanční prostředky na 

jeho realizaci ve výzvě č. 75 z Operační-
ho programu Zaměstnanost, „Podpora 
zaměstnanosti cílových skupin znevý-
hodněných na trhu práce“ za odměnu 
3.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

1b/73R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 
nebytového prostoru na ulici Růžová 91 

Usnesení ze 73. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. prosince 2017
do 31. 12. 2018 žadatelům dle zápisu

2/73R/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení 
ze dne 22. 9. 2010 se společností ELEK-
TROWIN, a. s., Michelská 300/60, 140 
00 Praha 4

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/74R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 

pro Gymnázium Jevíčko na garáž ve 
dvorním traktu bývalého kláštera na ul. 
Soudní 51 v Jevíčku do 31. 12. 2018

1b/74R/2017 uspořádání Tříkrálové sbírky 
2018 pod záštitou Oblastní charity Mo-
ravská Třebová

1c/74R/2017 bezplatný pronájem sálu budovy 
zámečku pro Oblastní charitu Morav-
ská Třebová k organizačnímu zázemí 
při zajišťování TKS 2018 od pátku 5. 1. 
2018 do soboty 6. 1. 2018 a bezplat-
ný pronájem sálu kina Astra za účelem 
promítání pohádky pro koledníky TKS 
2018 v sobotu 20. 1. 2018 od 15:00 h

2a/74R/2017 výsledek výběrového řízení na 
pozici vedoucí pečovatelské služby - 
pečovatelka

2b/74R/2017 uzavření pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou s uchazečkou dle zápi-
su s nástupem od 1. 3. 2018 na pozici 
vedoucí pečovatelské služby - pečova-
telka

2c/74R/2017 uzavření smlouvy o poskytování 
služeb a činnosti v oblasti zajišťování 
PO v určených objektech mezi Městem 
Jevíčko a firmou HASVEL, s. r. o., Ing. 
Pavel Kopecký, Mařákova 1112, 570 
01 Litomyšl, IČ: 18883885 a příkazní 
smlouvu o poskytování odborných slu-
žeb v oblasti PO mezi Městem Jevíčko 
a firmou TRIMAS, s. r. o., Jungmanova 

11, 563 01 Lanškroun-Žichlínské před-
městí, IČ: 05392659 a pověřuje starostu 
podpisem smluv

2d/74R/2017 plán bezpečnostního opatření 
v rámci akce „Vánoční jarmark - 2017“, 
zpracovaný velitelem MP Jevíčko

2e/74R/2017 uhrazení faktury firmě RUSTIKA, 
s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko za dodání 
propagačních předmětů města za část-
ku 12.282 Kč vč. DPH

3a/74R/2017 smlouvu o právu k provede-
ní stavby „Převedení inundačních vod 
areálem REHAU – Jevíčko“ dle PD spo-
lečnosti Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. 
na „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 
REHAU JEVÍČKO CZ-PEPSIN” na po-
zemcích p. č. 5359/1 a p. č. 5359/2, oba 
vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

3b/74R/2017 podmínky smlouvy o zapojení 
do systému nakládání s komunálním 
odpadem na území Města Jevíčko 
umožňující odevzdávat podnikatelským 
subjektům ve sběrném dvoře následu-
jící komunální odpad - papír a lepenka 
(k. č. 200101), papírové a lepenkové 
obaly (k. č. 150101) a plastové obaly 
(k. č. 150102) za jednorázovou úplatu 
2.000 Kč/ročně a podmínek stanove-
ných touto smlouvou

4a/74R/2017 ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku p. č. 175/2 - ostatní 
komunikace v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem 

Usnesení ze 74. schůze Rady města Jevíčko konané dne 18. prosince 2017
Jevíčko dohodou k datu 31. 12. 2017  
a upuštění od úhrady zbylého nájem-
ného za rok 2017

4b/74R/2017 smlouvu o údržbě zeleně mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokou-
pil, 679 37 Borotín 5 na kalendářní rok 
2018 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4c/74R/2017 provedení instalace 5 ks static-
kých vazeb na stromech na Komenské-
ho náměstí firmou Petr Dokoupil, 679 
37 Borotín 5 za cenu 39.600 Kč (není 
plátce DPH)

4d/74R/2017 ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku p. č. 5437 
- ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-
-předměstí mezi Městem Jevíčko a na-
jemníkem dle zápisu dohodou k datu 
31. 12. 2017

5/74R/2017 provedení prací na terase domu 
MěÚ Jevíčko na Palackého náměs-
tí č. p. 1 firmou Ing. Jan Matoušek  
- AGROSTAV Jevíčko, se sídlem Olo-
moucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 zanabídkovou cenu v celko-
vé výši 94.892 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko pověřuje
1d/74R/2017 starostu města zajištěním jedná-

ní o obslužnosti autobusového spojení 
na OLÚ Jevíčko

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

1/75R/2017 prodloužení nájemní smlouvy na 
nebytové prostory na ul. Třebovská 71 
v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 
2018

2/75R/2017 plán bezpečnostního opatření 
„Tradiční novoroční přípitek“

3/75R/2017 úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 
11 na rok 2017

4/75R/2017 cenovou nabídku firmy Petr Ka-
landra, elektro, Napova 518, Jevíčko, IČ: 
72902108, DIČ: CZ531218017 na osa-
zení 12 domácích telefonů s tlačítkem 
pro odemykání vchodových dveří do 
bytového domu na ul. M. Mikuláše 551, 
Jevíčko za částku 22.984 Kč vč. DPH

Usnesení ze 75. schůze Rady města Jevíčko konané dne 29. prosince 2017
5/75R/2017 vypracování projektové doku-

mentace včetně statického posudku na 
akci „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Je-
víčko“ firmou TESLICE CZ, s. r. o., Jirás-
kova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003 
za nabídkovou cenu 60.500 Kč vč. DPH-
Dušan

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

MUDr. Ivana Křížová
Neordinuje 9. 2. 2018 
– druhý pátek v měsíci

MUDr. Jana Melková
2. 2. 2018 a 23. 2. 2018 

– dovolená

MUDr. Jana Trčková
Neordinuje 16. 2. 2018 
– třetí pátek v měsíci

  bez objednání pouze objednaní
 Po  7:00 - 9:00 9:00 - 13:00
 Út  7:00 - 9:00 9:00 - 15:00
 St           13:00-18:00
 Čt  7:00 - 9:00 9:00 - 13:00
 Pá  7:00 - 9:00 9:00 - 12:00 

Výroční ocenění města za rok 2017 
5. ledna 2018 byly v prostorách synagogy předány tradiční výroční ocenění pro osobnosti a ko-
lektivy kulturního, sportovního a spolkového života. V rámci každoročního setkání se zástupci 
spolků bylo oceněno 8 osobností a 4 kolektivy v různých oblastech působení. Blahopřejme 
oceněným a do další činnosti přejeme hodně elánu.

Vedení města Jevíčko
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Usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 11. prosince 2017

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/38Z/2017 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Miloslava Parolka a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/38Z/2017 program zasedání
2/38Z/2017 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Roman Müller, Mgr. Jiří Janeček, Martin 
Pávek

4/38Z/2017 prodej pozemku p. č. 4235/3 (621 
m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí V*** B***, ***,

569 24 Kunčina a Ing. J*** B***, ***, 569 43 
Jevíčko za cenu 500 Kč bez DPH/m2, 
celkem 310.500 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ úhradu nákladů na realizaci přípo-
jek stavby na tomto pozemku ve výši 
74.398 Kč + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a V*** B*** a Ing. J*** B*** 
na prodej pozemku p.č. 4235/3 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5/38Z/2017 smlouvu o bezúplatném převo-
du spoluvlastnických podílů o velikosti 
id. ½ k celku pozemků p. č. 2553/1, p. 
č. 2553/4 a p. č. 644/15, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí mezi Městem Jevíčko  
a Českou republikou - Úřadem pro za-
stupování státu ve věcech majetkových 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o bezúplatném převodu

6a/38Z/2017 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Protipovodňová opatření v sou-
vislosti s rozšířením výrobního areá-
lu REHAU - PEPSIN Jevíčko“, ve kte-
rém nejvýhodnější nabídku ve výši 
4.365.431,50 Kč bez DPH podala spo-
lečnost REISTAV CZ, s. r. o., Skopalíkova 
1144/11, 615 00 Brno, IČ: 26968657

6b/38Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností REISTAV 
CZ, s. r. o., Skopalíkova 1144/11, 615 00 
Brno, IČ: 26968657 na akci „Protipovod-
ňová opatření v souvislosti s rozšířením 
výrobního areálu REHAU - PEPSIN Je-
víčko“ ve výši 4.365.431,50 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/38Z/2017 výsledek zadávacího řízení na 
akci „Oprava hřbitovní zdi u kostelíčka 
sv. Bartoloměje“, ve kterém nejvýhod-
nější nabídku podala firma Kolp, s. r. o., 
se sídlem Dr. Janského 1176/36, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 60110066, za 
nabídkovou cenu ve výši 799.195 Kč vč. 
DPH

7b/38Z/2017 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a firmou Kolp, s. r. o., 
se sídlem Dr. Janského 1176/36, 571 
01 Moravská Třebová, IČ: 60110066, na 
akci „Oprava hřbitovní zdi u kostelíčka 
sv. Bartoloměje“, ve výši 799.195 Kč vč. 

DPH s financováním z dotace MZe ČR 
ve výši cca 455.000 Kč vč. DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

8/38Z/2017 závěrečné vyúčtování (provede-
ní víceprací a méněprací) mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matou-
šek - AGROSTAV Jevíčko, se sídlem 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 akce „Obnova fasády (bosá-
že) průčelí domu č. p.71 na ul. Třebov-
ská, Jevíčko, včetně otvorových prvků“ 
v celkové výši 58.827 Kč vč. DPH

9/38Z/2017 závěrečné vyúčtování (provede-
ní víceprací a méněprací) mezi Měs-
tem Jevíčko a firmou Ing. Jan Matou-
šek - AGROSTAV Jevíčko, se sídlem 
Olomoucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 akce „Obnova fasády domu 
č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého náměs-
tí, Jevíčko, včetně otvorových prvků“  
v celkové výši 30.027 Kč vč. DPH

10/38Z/2017 provedení víceprací a méněprací 
na akci „Jevíčko, parkoviště ul. M. Mi-
kuláše, A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník 
ul. Svitavská od č. p. 468 po č. p. 467“  
a dodatek č. 1 ke SOD ze dne 14. 9. 
2017 mezi Městem Jevíčko a firmou M-
-SILNICE, a. s., se sídlem Husova 1697, 
530 02 Pardubice, IČ: 42196868 na akci 
„Jevíčko, parkoviště ul. M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. Čapka a chodník ul. Svi-
tavská od č. p. 468 po č. p. 467“ a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 1

11/38Z/2017 cenu stočného na rok 2018 ve 
výši 34 Kč/m3 vč. DPH

12/38Z/2017 finální verzi dokumentu „Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání pro úze-
mí ORP Moravská Třebová“

13a/38Z/2017 Zásady pro stanovení odměn 
členům zastupitelstva města, předse-
dům výborů a komisí v Jevíčku s účin-
ností od 1. 1. 2018

13b/38Z/2017 Zásady pro stanovení odmě-
ňování členů výborů zastupitelstva 
města a komisí rady města, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva města s účin-
ností od 1. 1. 2018

13c/38Z/2017 výjimku z regulativů na základě 
žádosti J*** R*** a P*** B*** na pozem-
ku p. č. 4235/4 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí spočívající v umístění hlavní hmoty 
RD ve vzdálenosti 4 m od západní hra-
nice pozemku

13d/38Z/2017 prodej pozemků p. č. 5335 
(1763 m2) - ostatní plocha, p. č. 5359/3 
(529 m2) - vodní plocha a nově zamě-
řených pozemků p. č. 5329/1 (30320 
m2) - orná půda, p. č. 5330/6 (10144 
m2) - trvalý travní porost, p. č. 5330/7 
(222 m2) - trvalý travní porost, p. č. 
5330/8 (747 m2) - trvalý travní porost, 
p. č. 5331/2 (2462 m2) - trvalý travní 
porost a p. č. 5332/5 (7253 m2) - trvalý 
travní porost, vše v k. ú. Jevíčko-před-

městí společnosti REHAU Automotive, 
s. r. o., Obchodní 117, Čestlice za cenu 
1 Kč bez DPH/m2, celkem 53.440 Kč 
bez DPH na základě podmínek smlou-
vy o uzavření budoucí kupní smlou-
vy ze dne 30. 5. 2011 a jejich dodatků  
+ úhradu správního poplatku kata-
strálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a společností REHAU Auto-
motive, s. r. o. na prodej pozemků p. č. 
5335, p. č.

5359/3 a nově zaměřených pozemků p. č. 
5329/1, p. č. 5330/6, p. č. 5330/7, p. č. 
5330/8, p. č. 5331/2 a p. č. 5332/5, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. Prodejní 
cena je stanovena z důvodu podpory 
zvýšení zaměstnanosti v regionu Jevíč-
ska, zařazeného dle Strategie regionál-
ního rozvoje ČR 2014-2020 do katego-
rie hospodářsky problémových regionů

13e/38Z/2017 smlouvu na čerpání úvěru od 
České spořitelny, a. s. ve výši 5.500.000 
Kč na investiční akce v roce 2018 s úro-
kovou sazbou 0,95 % p. a.

14/38Z/2017 úpravu rozpočtu č. 10 na rok 
2017

15/38Z/2017 rozpočet Města Jevíčko na rok 
2018

16/38Z/2017 střednědobý výhled rozpočtu 
Města Jevíčko na období 2019 - 2020

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 listopad 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
seznam priorit a nástin oprav, které by měly 
být postupně prováděny v roce 2018 a dalších 
letech v rámci rozpočtu na požární ochranu ve 
městě
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápisy ze schůzí komise bytové a sociální, kte-
ré se uskutečnily ve dnech 2. 10. 2017 a 20. 
11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost ze dne 15. 11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zápis ze schůze komise životního prostředí ze 
dne 20. 11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze finančního výboru ze dne 15. 
11. 2017
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu kontrolního výboru za období 6. - 11. 
2017

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/73R/2017 uzavření příkazní smlouvy mezi 

Městem Jevíčko a společností CEP, 
a. s., Švendova 1282, Hradec Králové  
k podání žádosti na realizaci projektu 
s názvem „Zvýšení zaměstnanosti osob 
ohrožených na trhu práce ve městě Je-
víčko“ a získat finanční prostředky na 

jeho realizaci ve výzvě č. 75 z Operační-
ho programu Zaměstnanost, „Podpora 
zaměstnanosti cílových skupin znevý-
hodněných na trhu práce“ za odměnu 
3.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

1b/73R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 
nebytového prostoru na ulici Růžová 91 

Usnesení ze 73. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. prosince 2017
do 31. 12. 2018 žadatelům dle zápisu

2/73R/2017 dodatek č. 1 ke smlouvě o zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení 
ze dne 22. 9. 2010 se společností ELEK-
TROWIN, a. s., Michelská 300/60, 140 
00 Praha 4

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/74R/2017 prodloužení nájemní smlouvy 

pro Gymnázium Jevíčko na garáž ve 
dvorním traktu bývalého kláštera na ul. 
Soudní 51 v Jevíčku do 31. 12. 2018

1b/74R/2017 uspořádání Tříkrálové sbírky 
2018 pod záštitou Oblastní charity Mo-
ravská Třebová

1c/74R/2017 bezplatný pronájem sálu budovy 
zámečku pro Oblastní charitu Morav-
ská Třebová k organizačnímu zázemí 
při zajišťování TKS 2018 od pátku 5. 1. 
2018 do soboty 6. 1. 2018 a bezplat-
ný pronájem sálu kina Astra za účelem 
promítání pohádky pro koledníky TKS 
2018 v sobotu 20. 1. 2018 od 15:00 h

2a/74R/2017 výsledek výběrového řízení na 
pozici vedoucí pečovatelské služby - 
pečovatelka

2b/74R/2017 uzavření pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou s uchazečkou dle zápi-
su s nástupem od 1. 3. 2018 na pozici 
vedoucí pečovatelské služby - pečova-
telka

2c/74R/2017 uzavření smlouvy o poskytování 
služeb a činnosti v oblasti zajišťování 
PO v určených objektech mezi Městem 
Jevíčko a firmou HASVEL, s. r. o., Ing. 
Pavel Kopecký, Mařákova 1112, 570 
01 Litomyšl, IČ: 18883885 a příkazní 
smlouvu o poskytování odborných slu-
žeb v oblasti PO mezi Městem Jevíčko 
a firmou TRIMAS, s. r. o., Jungmanova 

11, 563 01 Lanškroun-Žichlínské před-
městí, IČ: 05392659 a pověřuje starostu 
podpisem smluv

2d/74R/2017 plán bezpečnostního opatření 
v rámci akce „Vánoční jarmark - 2017“, 
zpracovaný velitelem MP Jevíčko

2e/74R/2017 uhrazení faktury firmě RUSTIKA, 
s. r. o., Svitavská 166, Jevíčko za dodání 
propagačních předmětů města za část-
ku 12.282 Kč vč. DPH

3a/74R/2017 smlouvu o právu k provede-
ní stavby „Převedení inundačních vod 
areálem REHAU – Jevíčko“ dle PD spo-
lečnosti Agroprojekce Litomyšl, s. r. o. 
na „ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍHO ZÁVODU 
REHAU JEVÍČKO CZ-PEPSIN” na po-
zemcích p. č. 5359/1 a p. č. 5359/2, oba 
vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

3b/74R/2017 podmínky smlouvy o zapojení 
do systému nakládání s komunálním 
odpadem na území Města Jevíčko 
umožňující odevzdávat podnikatelským 
subjektům ve sběrném dvoře následu-
jící komunální odpad - papír a lepenka 
(k. č. 200101), papírové a lepenkové 
obaly (k. č. 150101) a plastové obaly 
(k. č. 150102) za jednorázovou úplatu 
2.000 Kč/ročně a podmínek stanove-
ných touto smlouvou

4a/74R/2017 ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem pozemku p. č. 175/2 - ostatní 
komunikace v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí mezi Městem Jevíčko a Gymnáziem 

Usnesení ze 74. schůze Rady města Jevíčko konané dne 18. prosince 2017
Jevíčko dohodou k datu 31. 12. 2017  
a upuštění od úhrady zbylého nájem-
ného za rok 2017

4b/74R/2017 smlouvu o údržbě zeleně mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokou-
pil, 679 37 Borotín 5 na kalendářní rok 
2018 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4c/74R/2017 provedení instalace 5 ks static-
kých vazeb na stromech na Komenské-
ho náměstí firmou Petr Dokoupil, 679 
37 Borotín 5 za cenu 39.600 Kč (není 
plátce DPH)

4d/74R/2017 ukončení nájemní smlouvy na 
pronájem části pozemku p. č. 5437 
- ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-
-předměstí mezi Městem Jevíčko a na-
jemníkem dle zápisu dohodou k datu 
31. 12. 2017

5/74R/2017 provedení prací na terase domu 
MěÚ Jevíčko na Palackého náměs-
tí č. p. 1 firmou Ing. Jan Matoušek  
- AGROSTAV Jevíčko, se sídlem Olo-
moucká 226, 569 43 Jevíčko, IČ: 
16338464 zanabídkovou cenu v celko-
vé výši 94.892 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko pověřuje
1d/74R/2017 starostu města zajištěním jedná-

ní o obslužnosti autobusového spojení 
na OLÚ Jevíčko

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

1/75R/2017 prodloužení nájemní smlouvy na 
nebytové prostory na ul. Třebovská 71 
v Jevíčku žadateli dle zápisu do 31. 12. 
2018

2/75R/2017 plán bezpečnostního opatření 
„Tradiční novoroční přípitek“

3/75R/2017 úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 
11 na rok 2017

4/75R/2017 cenovou nabídku firmy Petr Ka-
landra, elektro, Napova 518, Jevíčko, IČ: 
72902108, DIČ: CZ531218017 na osa-
zení 12 domácích telefonů s tlačítkem 
pro odemykání vchodových dveří do 
bytového domu na ul. M. Mikuláše 551, 
Jevíčko za částku 22.984 Kč vč. DPH

Usnesení ze 75. schůze Rady města Jevíčko konané dne 29. prosince 2017
5/75R/2017 vypracování projektové doku-

mentace včetně statického posudku na 
akci „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Je-
víčko“ firmou TESLICE CZ, s. r. o., Jirás-
kova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003 
za nabídkovou cenu 60.500 Kč vč. DPH-
Dušan

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

MUDr. Ivana Křížová
Neordinuje 9. 2. 2018 
– druhý pátek v měsíci

MUDr. Jana Melková
2. 2. 2018 a 23. 2. 2018 

– dovolená

MUDr. Jana Trčková
Neordinuje 16. 2. 2018 
– třetí pátek v měsíci

  bez objednání pouze objednaní
 Po  7:00 - 9:00 9:00 - 13:00
 Út  7:00 - 9:00 9:00 - 15:00
 St           13:00-18:00
 Čt  7:00 - 9:00 9:00 - 13:00
 Pá  7:00 - 9:00 9:00 - 12:00 

Výroční ocenění města za rok 2017 
5. ledna 2018 byly v prostorách synagogy předány tradiční výroční ocenění pro osobnosti a ko-
lektivy kulturního, sportovního a spolkového života. V rámci každoročního setkání se zástupci 
spolků bylo oceněno 8 osobností a 4 kolektivy v různých oblastech působení. Blahopřejme 
oceněným a do další činnosti přejeme hodně elánu.

Vedení města Jevíčko
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Přehled investic města a Podniku bytového hospodářství za rok 2017
Vážení spoluobčané,
město Jevíčko a Podnik bytového hospodářství v roce 2017 realizovaly řadu projektů, které zlepšily životní podmínky v našem městě, moder-
nizovaly bytový fond města a podpořily jak zlepšení městské infrastruktury, tak služeb, které město zajišťuje prostřednictvím Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů v Jevíčku nebo Městské policie Jevíčko a dalších organizací.

Všechny větší investice a opravy uvádíme v tabulkách níže: Vedení Města Jevíčka a PBH

Přehled realizovaných investic a oprav v Jevíčku za rok 2017
měsíc popis akce realizoval náklady spolufinancováno spolufinancoval
12/2016-04/2017 Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora MOLAT s. r. o. 1 754 924,00 Kč 950 000,00 Kč Pardubický kraj
únor Archiv MěÚ Jevíčko Eldek s. r. o. Cetkovice 328 069,00 Kč 0,00 Kč
duben Regálový systém v archivu MěÚ Jevíčko NEVIS TRADE s. r. o. Praha 124 970,00 Kč 0,00 Kč
květen Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Je-

víčko
THT Polička s. r. o. 7 428 190,00 Kč 6 685 371,00 Kč Pardubický kraj, okolní 

obce, jednotka SDH
květen Pořízení vozidla Škoda Fabia pro technické pra-

covníky
Autcentrum Přerov CZ, s. r. o. 65 000,00 Kč 0,00 Kč

červen Pořízení policejního vozu pro MP Dacia Duster Auto Pokorný, s. r. o. 409 075,00 Kč 0,00 Kč
červen-srpen Výměna podlahy modlitebny a kúru synagogy MOLAT s. r. o. 144 904,00 Kč 80 000,00 Kč Pardubický kraj
červen-září Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku MOLAT s. r. o. 2 664 058,00 Kč 852 499,00 Kč IROP
červen-září Restaurování sochy sv. Anny Martin Pokorný, akademický sochař 74 750,00 Kč 58 000,00 Kč Ministerstva kultury ČR
červen-říjen Obnova fasády  č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého nám., 

Jev.
Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 1 201 368,00 Kč 100 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR

červen-říjen Oprava části chodníku na ul. Slunečná, Smolenská Pracovníci Města Jevíčka 250 000,00 Kč 46 500,00 Kč Region Moravskotře-
bovska a Jevíčska

červenec-říjen Obnova fasády domu č. p. 71 s výměnou otv. prvků Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 1 573 483,00 Kč 451 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR
červenec-listopad Restaurování výkladců a dveří č. p. 71 Jaroslav Doskočil, Mgr. Ondřej Suchan 511 206,00 Kč 394 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR
srpen-říjen Park s pomníkem obětem 1. sv. války u zámečku HEMZAL Konice, AKVAMONT Svitavy 900 352,00 Kč 0,00 Kč
rozestavěno Výměna vodovodu a kanalizace ul. Růžová Společnost „Soudní - Růženka“ 3 530 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč Svazek vodovodu Malá 

Haná
září Oprava krajských komunikací v Jevíčku SUS Pk 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč SUS Pk
září-říjen Stavební úpravy terasy MěÚ Jevíčko Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 94 892,00 Kč 0,00 Kč
říjen Čištění sochy Jana Ámose Komenského u zámečku La Pura Servis s. r. o. 11 500,00 Kč 0,00 Kč
říjen Pořízení traktoru ZETOR 7745 s čelním nakladačem Rybář tech. s. r. o. 509 763,00 Kč 0,00 Kč
říjen-prosinec Chodník, ul. Svitavská v Jevíčku, od č. p. 468 po č. 

p. 467
M Silnice a. s. 295 360,00 Kč 0,00 Kč

říjen-prosinec Parkoviště v sídlišti M. Mikuláše M Silnice a. s. 802 932,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 23 474 796,00 Kč 12 017 370,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 1. 2018

           Zpracovali: D. Šebek, D. Pávek, M. Šafář

Přehled realizovaných investic a oprav bytů a domů v majetku Města Jevíčka za rok 2017
měsíc popis akce realizoval náklady vč. DPH financováno
leden výměna vany, zednic. a obkladač. práce -  Kostelní 44 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 27 322,00 Kč PBH města Jevíčka
leden montáž madel na schodišti - Svitavská 838 KOWEB, s. r. o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová 18 630,00 Kč PBH města Jevíčka
únor oprava vytápění, výměna otop. tělesa - Kostelní 44 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 21 751,00 Kč PBH města Jevíčka
únor rekonstrukce bytu vč. zařiz. předm. - M. Mikuláše 551/5 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 345 991,00 Kč PBH města Jevíčka
únor výměna plynových kotlů  K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 77 464,00 Kč PBH města Jevíčka
březen opr. podlah, pokládka koberců - K. H. Borovského 465/4 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 41 094,00 Kč PBH města Jevíčka
červen rekonstrukce bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 260 120,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Růžová 83/1 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 135,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Biskupická 364/2 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 456,00 Kč PBH města Jevíčka
červen dodávka a montáž oken - Z. Arnoštov VPO OKNA Blansko, s. r. o.,Rožimitálova 2291/14, Blansko 48 261,00 Kč PBH města Jevíčka
červenec plynofikace bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 91 002,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen montáž antény - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 24 990,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen oprava střešního světlíku - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 43 125,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen dodávka a montáž oken - Jevíčko VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožimitálova 2291/14, Blansko 189 959,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen sanace vlhkého zdiva - Kobližná 128/2 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 16 238,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad zednické práce (zateplení domu) - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 69 765,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad oprava stěn vstupní chodby - Komenského 167 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 30 315,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec zateplení bytu - Komenského 167/10 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 9 722,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec výměna stoupacího potrubí - K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 19 742,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec dodávka a mont. plynového kotle centrál. M. Mikul.551 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 38 376,00 Kč PBH města Jevíčka
Celkem 1 428 458,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 01. 2018

           Vypracoval: J. Šunková, D. Vágnerová
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Den Lékař Ordinační 
a provozní 

doba
PO prim. MUDr. Martina Dia 8:00 - 9:00

prim. MUDr. Pavel Bartoň 6:00 - 14:00 Broncho-
skopie

ÚT prim. MUDr. Pavel Bartoň 6:00 - 14:00
ST MUDr. Dorota Řeháková 8:00 - 11:00

prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 10:00 Broncho-
skopie

prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 10:00 Broncho-
skopie

ČT prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 9:00
prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 9:30

PÁ prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 9:00
prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 9:00

Tel. 461 550 802

komunikaci a ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Hlídka psa zajistila a umístila v městském kotci. Druhý den se ozval 
majitel a psa si vyzvedl. 

 Dne 31. 12. 2017 ve 22.00 hod. – v obci Jaroměrice v důsledku 
neodborné manipulace se zábavní pyrotechnikou došlo k vážnému 
a devastujícímu zranění ruky u mladíka, který musel být neprodle-
ně přepraven do nemocnice. Vzhledem k rozsahu zranění i věku 
poškozeného a míry zavinění je tato věc v řešení Policie ČR. 

 V prosinci 2017 se MP Jevíčko podílela na zajištění těchto kul-
turních a společenských akcí:

03. 12. 2017 – „PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ“ pořádané Městem 
Jevíčkem a studenty lycea. V uvedený den se již tradičně konala i DÁ-
REČKOVÁ NĚDĚLE. Poté následoval přesun účastníků na Palackého ná-
městí, kde následně došlo k rozsvícení vánočního stromu. MP zajišťova-
la bezpečnost především v oblasti dopravy, a to při přemístění průvodu 
účastníků od ZŠ na Palackého náměstí. 
15. 12. 2017 – VÁNOČNÍ JARMARK – zde byla městskou policií po-
skytnuta součinnost jednak pracovnicím TIC, ale také pracovníkům TS 
města – dle Plánu Bezpečnostního opatření. MP dále kontrolovala a ko-
rigovala dopravní situaci. 
23. 12. 2017 – VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ + PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA – v souvislosti s touto akcí byl ze strany MP proveden bezpeč-
nostní dohled ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti zúčastně-
ných osob. 
31. 12. 2017 – TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK – zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a důstojného průběhu v rámci pořá-
dané akce. Opět byla ze strany MP zajištěna dopravní situace – odklon 
dopravy z ulice Kostelní ve směru na Palackého náměstí, a to z důvodu 
bezpečnosti všech přítomných osob. 

                      Za MP Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP

Přehled realizovaných investic a oprav bytů a domů v majetku Města Jevíčka za rok 2017
měsíc popis akce realizoval náklady vč. DPH financováno
leden výměna vany, zednic. a obkladač. práce -  Kostelní 44 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 27 322,00 Kč PBH města Jevíčka
leden montáž madel na schodišti - Svitavská 838 KOWEB, s. r. o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová 18 630,00 Kč PBH města Jevíčka
únor oprava vytápění, výměna otop. tělesa - Kostelní 44 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 21 751,00 Kč PBH města Jevíčka
únor rekonstrukce bytu vč. zařiz. předm. - M. Mikuláše 551/5 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 345 991,00 Kč PBH města Jevíčka
únor výměna plynových kotlů  K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 77 464,00 Kč PBH města Jevíčka
březen opr. podlah, pokládka koberců - K. H. Borovského 465/4 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 41 094,00 Kč PBH města Jevíčka
červen rekonstrukce bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 260 120,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Růžová 83/1 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 135,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Biskupická 364/2 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 456,00 Kč PBH města Jevíčka
červen dodávka a montáž oken - Z. Arnoštov VPO OKNA Blansko, s. r. o.,Rožimitálova 2291/14, Blansko 48 261,00 Kč PBH města Jevíčka
červenec plynofikace bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 91 002,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen montáž antény - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 24 990,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen oprava střešního světlíku - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 43 125,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen dodávka a montáž oken - Jevíčko VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožimitálova 2291/14, Blansko 189 959,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen sanace vlhkého zdiva - Kobližná 128/2 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 16 238,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad zednické práce (zateplení domu) - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 69 765,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad oprava stěn vstupní chodby - Komenského 167 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 30 315,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec zateplení bytu - Komenského 167/10 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 9 722,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec výměna stoupacího potrubí - K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 19 742,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec dodávka a mont. plynového kotle centrál. M. Mikul.551 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 38 376,00 Kč PBH města Jevíčka
Celkem 1 428 458,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 01. 2018

           Vypracoval: J. Šunková, D. Vágnerová

   „Střípky z činnosti MP Jevíčko…“
 Dne 02. 12. 2017 v brzkých ranních hodinách – rušení nočního 

klidu v baru JACKPOT, kam byli strážníci přivoláni místními občany. 
Strážníci zjednali nápravu a věc byla vyřešena na místě – uděleno 
napomenutí. 

 Dne 05. 12. 2017 v 19.38 hod. – na základě telefonické žádosti 
Policie ČR – OOP Moravská Třebová, vyjížděla hlídka MP Jevíčko 
k případu starého muže ležícího na podlaze RD v Maříně, který 
není schopen postavit se na nohy vlastní silou a zvednout jej ne-
může ani jeho příbuzná. Hlídka MP na místě provedla asistenci, 
pomohla poškozenému vstát a přemístit jej na pohovku. 

 Dne 07. 12. 2017 v 17.23 hod. –  krizová zpráva – IZS – doprav-
ní nehoda na komunikaci č. 372/II za Jevíčkem směr Chornice 
– vozidlo sjelo mimo komunikaci. Hlídka MP vyjela na místo ne-
hody, kde se podílela na zajištění místa dopravní nehody a řízení 
provozu. Dále byla ze strany hlídky MP Jevíčko poskytnuta součin-
nost Jednotce SDH Jevíčko, která provedla zajištění vozidla a jeho 
následné vyproštění z pole zpět na vozovku. K žádnému zranění 
nedošlo.

 Dne 07. 12. 2017 v 18.33 hod. – krizová zpráva – IZS – záchra-
na zvířete z betonové skruže s vodou u vodojemu v lese obce 
Bělá u Jevíčka. Členové Jednotky SDH Jevíčko provedli vyproštění 
psa. Vzhledem k tomu, že MP Jevíčko disponuje potřebnými 
pomůckami k odchytu zvířat a s tím spojeným i místem pro 
umístění takových zvířat, byli strážníci požádání o součinnost. Na 
žádost velitele Jednotky SDH Jevíčko si hlídka MP Jevíčko převzala 
do péče zachráněného psa, který byl ve velmi špatném zdravot-
ním stavu, byl silně podchlazený a vystresovaný. Ze strany MP byla 
psovi poskytnuta veškerá potřebná péče, včetně poskytnutí stravy 
a následného veterinárního ošetření. Druhého dne byl pes předán 
majiteli. 

 Dne 10. 12. 2017 v 01.44 hod. – telefonická žádost PČR OOP 
Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle informace hlíd-
ky OOP dostali oznámení o muži, který se chystá skočit z mostu. 
Přesné místo nebylo určeno, ale s největší pravděpodobností se 
má jednat o most, který se nachází někde mezi obcemi Velké Opa-
tovice – Jaroměřice – Jevíčko. Vzhledem k tomu, že hlídka OOP 
byla v danou dobu v Moravské Třebové, byla na místo vyslána 
hlídka MP s žádostí o poskytnutí součinnosti a provedení prověrky 
možných míst, neboť se jedná o záchranu života a věc nesnese 
odkladu. Vzato na vědomí. /pozn.: O tomto jste byli již informováni 
v samostatném článku v předchozím zpravodaji./

 Dne 17. 12. 2017 v 00.41 hod. – přijata telefonická žádost hlídky 
Policie ČR OOP Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle 
oznámení, které bylo učiněno na linku 158, mělo v pokoji hotelu 
Alster v Jevíčku dojít ke spáchání trestného činu krádeže. Tento 
skutek je i nadále v řešení Policie ČR. 

 Dne 17. 12. 2017 v 00.55 hod. – hlídka MP přijala telefonické 
oznámení o volně pobíhajícím psovi – bernardýnovi, který se po-
hybuje v Zadním Arnoštově. Dle zjištění a také dle místní a osobní 
znalosti se nejednalo o psa místních obyvatel. Hlídka provedla od-
chyt psa a po několika hodinách se podařilo vypátrat jeho majitele, 
kterému byl pes předán. 

 Dne 22. 12. 2017 ve 22.34 hod. – telefonická žádost PČR OOP 
Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle informace hlídky 
OOP Moravská Třebová došlo na ul. Krátká v Jevíčku k poškození 
okenního parapetu okna provozovny PRIMA PIZZERIA. Vzhledem 
k výši škody byla věc ponechána v řešení MP Jevíčko. Pachatel da-
ného přestupku se poté k činu přiznal a věc byla vyřešena uložením 
blokové pokuty. 

 Dne 27. 12. 2017 v 07.18 hod. – přijato telefonické oznámení o 
poškození vstupních dveří do domu (bytovky) na ul. Okružní IV č. 
p. 718 v Jevíčku. Jednalo se o plastové dveře, které byly poničeny 
a mají rozbité skleněné výplně. Vzhledem k tomu, že výše škody 
přesahovala částku 5.000,- Kč, byla věc předána Policii ČR.

 Dne 29. 12. 2017 ve 20.30 hod. – při výkonu hlídkové služby si 
hlídka MP povšimla volně pobíhajícího psa – ul. Třebovská – kři-
žovatka s ulicí U Cihelny v Jevíčku, který běhal po frekventované 

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

PLICNÍ AMBULANCE V ODBORNÉM  
LÉČEBNÉM ÚSTAVU JEVÍČKO

Od 15. 1. 2018 je opět zahájen provoz plicních ambulancí OLÚ 
Jevíčko.
Na plicní ambulance je nutné se předem objednat na tel. čísle  
461 550 802. Doporučení praktického lékaře není potřeba. Pokud 
přicházíte na doporučení jiného lékaře, vezměte s sebou lékařskou 
zprávu. 
Plicní ambulance budou v provozu v následujících ordinačních ho-
dinách.
Obě ambulance se nachází v přízemí budovy S.
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Přehled investic města a Podniku bytového hospodářství za rok 2017
Vážení spoluobčané,
město Jevíčko a Podnik bytového hospodářství v roce 2017 realizovaly řadu projektů, které zlepšily životní podmínky v našem městě, moder-
nizovaly bytový fond města a podpořily jak zlepšení městské infrastruktury, tak služeb, které město zajišťuje prostřednictvím Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů v Jevíčku nebo Městské policie Jevíčko a dalších organizací.

Všechny větší investice a opravy uvádíme v tabulkách níže: Vedení Města Jevíčka a PBH

Přehled realizovaných investic a oprav v Jevíčku za rok 2017
měsíc popis akce realizoval náklady spolufinancováno spolufinancoval
12/2016-04/2017 Sociální zázemí a WC pro lokalitu Panského dvora MOLAT s. r. o. 1 754 924,00 Kč 950 000,00 Kč Pardubický kraj
únor Archiv MěÚ Jevíčko Eldek s. r. o. Cetkovice 328 069,00 Kč 0,00 Kč
duben Regálový systém v archivu MěÚ Jevíčko NEVIS TRADE s. r. o. Praha 124 970,00 Kč 0,00 Kč
květen Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Je-

víčko
THT Polička s. r. o. 7 428 190,00 Kč 6 685 371,00 Kč Pardubický kraj, okolní 

obce, jednotka SDH
květen Pořízení vozidla Škoda Fabia pro technické pra-

covníky
Autcentrum Přerov CZ, s. r. o. 65 000,00 Kč 0,00 Kč

červen Pořízení policejního vozu pro MP Dacia Duster Auto Pokorný, s. r. o. 409 075,00 Kč 0,00 Kč
červen-srpen Výměna podlahy modlitebny a kúru synagogy MOLAT s. r. o. 144 904,00 Kč 80 000,00 Kč Pardubický kraj
červen-září Zateplení bytového domu č. p. 98 v Jevíčku MOLAT s. r. o. 2 664 058,00 Kč 852 499,00 Kč IROP
červen-září Restaurování sochy sv. Anny Martin Pokorný, akademický sochař 74 750,00 Kč 58 000,00 Kč Ministerstva kultury ČR
červen-říjen Obnova fasády  č. p. 1 a 2 MěÚ na Palackého nám., 

Jev.
Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 1 201 368,00 Kč 100 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR

červen-říjen Oprava části chodníku na ul. Slunečná, Smolenská Pracovníci Města Jevíčka 250 000,00 Kč 46 500,00 Kč Region Moravskotře-
bovska a Jevíčska

červenec-říjen Obnova fasády domu č. p. 71 s výměnou otv. prvků Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 1 573 483,00 Kč 451 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR
červenec-listopad Restaurování výkladců a dveří č. p. 71 Jaroslav Doskočil, Mgr. Ondřej Suchan 511 206,00 Kč 394 000,00 Kč Ministerstvo kultury ČR
srpen-říjen Park s pomníkem obětem 1. sv. války u zámečku HEMZAL Konice, AKVAMONT Svitavy 900 352,00 Kč 0,00 Kč
rozestavěno Výměna vodovodu a kanalizace ul. Růžová Společnost „Soudní - Růženka“ 3 530 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč Svazek vodovodu Malá 

Haná
září Oprava krajských komunikací v Jevíčku SUS Pk 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč SUS Pk
září-říjen Stavební úpravy terasy MěÚ Jevíčko Ing. Jan Matoušek - AGROSTAV Jevíčko 94 892,00 Kč 0,00 Kč
říjen Čištění sochy Jana Ámose Komenského u zámečku La Pura Servis s. r. o. 11 500,00 Kč 0,00 Kč
říjen Pořízení traktoru ZETOR 7745 s čelním nakladačem Rybář tech. s. r. o. 509 763,00 Kč 0,00 Kč
říjen-prosinec Chodník, ul. Svitavská v Jevíčku, od č. p. 468 po č. 

p. 467
M Silnice a. s. 295 360,00 Kč 0,00 Kč

říjen-prosinec Parkoviště v sídlišti M. Mikuláše M Silnice a. s. 802 932,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 23 474 796,00 Kč 12 017 370,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 1. 2018

           Zpracovali: D. Šebek, D. Pávek, M. Šafář

Přehled realizovaných investic a oprav bytů a domů v majetku Města Jevíčka za rok 2017
měsíc popis akce realizoval náklady vč. DPH financováno
leden výměna vany, zednic. a obkladač. práce -  Kostelní 44 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 27 322,00 Kč PBH města Jevíčka
leden montáž madel na schodišti - Svitavská 838 KOWEB, s. r. o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová 18 630,00 Kč PBH města Jevíčka
únor oprava vytápění, výměna otop. tělesa - Kostelní 44 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 21 751,00 Kč PBH města Jevíčka
únor rekonstrukce bytu vč. zařiz. předm. - M. Mikuláše 551/5 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 345 991,00 Kč PBH města Jevíčka
únor výměna plynových kotlů  K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 77 464,00 Kč PBH města Jevíčka
březen opr. podlah, pokládka koberců - K. H. Borovského 465/4 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 41 094,00 Kč PBH města Jevíčka
červen rekonstrukce bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 260 120,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Růžová 83/1 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 135,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Biskupická 364/2 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 456,00 Kč PBH města Jevíčka
červen dodávka a montáž oken - Z. Arnoštov VPO OKNA Blansko, s. r. o.,Rožimitálova 2291/14, Blansko 48 261,00 Kč PBH města Jevíčka
červenec plynofikace bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 91 002,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen montáž antény - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 24 990,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen oprava střešního světlíku - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 43 125,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen dodávka a montáž oken - Jevíčko VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožimitálova 2291/14, Blansko 189 959,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen sanace vlhkého zdiva - Kobližná 128/2 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 16 238,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad zednické práce (zateplení domu) - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 69 765,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad oprava stěn vstupní chodby - Komenského 167 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 30 315,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec zateplení bytu - Komenského 167/10 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 9 722,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec výměna stoupacího potrubí - K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 19 742,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec dodávka a mont. plynového kotle centrál. M. Mikul.551 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 38 376,00 Kč PBH města Jevíčka
Celkem 1 428 458,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 01. 2018

           Vypracoval: J. Šunková, D. Vágnerová
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Den Lékař Ordinační 
a provozní 

doba
PO prim. MUDr. Martina Dia 8:00 - 9:00

prim. MUDr. Pavel Bartoň 6:00 - 14:00 Broncho-
skopie

ÚT prim. MUDr. Pavel Bartoň 6:00 - 14:00
ST MUDr. Dorota Řeháková 8:00 - 11:00

prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 10:00 Broncho-
skopie

prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 10:00 Broncho-
skopie

ČT prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 9:00
prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 9:30

PÁ prim. MUDr. Martina Dia 7:30 - 9:00
prim. MUDr. Mamadou Dia 7:30 - 9:00

Tel. 461 550 802

komunikaci a ohrožoval bezpečnost a plynulost silničního provozu. 
Hlídka psa zajistila a umístila v městském kotci. Druhý den se ozval 
majitel a psa si vyzvedl. 

 Dne 31. 12. 2017 ve 22.00 hod. – v obci Jaroměrice v důsledku 
neodborné manipulace se zábavní pyrotechnikou došlo k vážnému 
a devastujícímu zranění ruky u mladíka, který musel být neprodle-
ně přepraven do nemocnice. Vzhledem k rozsahu zranění i věku 
poškozeného a míry zavinění je tato věc v řešení Policie ČR. 

 V prosinci 2017 se MP Jevíčko podílela na zajištění těchto kul-
turních a společenských akcí:

03. 12. 2017 – „PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ“ pořádané Městem 
Jevíčkem a studenty lycea. V uvedený den se již tradičně konala i DÁ-
REČKOVÁ NĚDĚLE. Poté následoval přesun účastníků na Palackého ná-
městí, kde následně došlo k rozsvícení vánočního stromu. MP zajišťova-
la bezpečnost především v oblasti dopravy, a to při přemístění průvodu 
účastníků od ZŠ na Palackého náměstí. 
15. 12. 2017 – VÁNOČNÍ JARMARK – zde byla městskou policií po-
skytnuta součinnost jednak pracovnicím TIC, ale také pracovníkům TS 
města – dle Plánu Bezpečnostního opatření. MP dále kontrolovala a ko-
rigovala dopravní situaci. 
23. 12. 2017 – VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ + PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA – v souvislosti s touto akcí byl ze strany MP proveden bezpeč-
nostní dohled ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti zúčastně-
ných osob. 
31. 12. 2017 – TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK – zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku a důstojného průběhu v rámci pořá-
dané akce. Opět byla ze strany MP zajištěna dopravní situace – odklon 
dopravy z ulice Kostelní ve směru na Palackého náměstí, a to z důvodu 
bezpečnosti všech přítomných osob. 

                      Za MP Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP

Přehled realizovaných investic a oprav bytů a domů v majetku Města Jevíčka za rok 2017
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leden výměna vany, zednic. a obkladač. práce -  Kostelní 44 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 27 322,00 Kč PBH města Jevíčka
leden montáž madel na schodišti - Svitavská 838 KOWEB, s. r. o., Jevíčská 92/19, Moravská Třebová 18 630,00 Kč PBH města Jevíčka
únor oprava vytápění, výměna otop. tělesa - Kostelní 44 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 21 751,00 Kč PBH města Jevíčka
únor rekonstrukce bytu vč. zařiz. předm. - M. Mikuláše 551/5 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 345 991,00 Kč PBH města Jevíčka
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březen opr. podlah, pokládka koberců - K. H. Borovského 465/4 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 41 094,00 Kč PBH města Jevíčka
červen rekonstrukce bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 260 120,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Růžová 83/1 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 135,00 Kč PBH města Jevíčka
červen výroba a montáž kuchyňské linky - Biskupická 364/2 Jan Dobeš - ODES, Polní 703, Velké Opatovice 27 456,00 Kč PBH města Jevíčka
červen dodávka a montáž oken - Z. Arnoštov VPO OKNA Blansko, s. r. o.,Rožimitálova 2291/14, Blansko 48 261,00 Kč PBH města Jevíčka
červenec plynofikace bytu - Růžová 83/1 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 91 002,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen montáž antény - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 24 990,00 Kč PBH města Jevíčka
srpen oprava střešního světlíku - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 43 125,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen dodávka a montáž oken - Jevíčko VPO OKNA Blansko, s. r. o., Rožimitálova 2291/14, Blansko 189 959,00 Kč PBH města Jevíčka
říjen sanace vlhkého zdiva - Kobližná 128/2 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 16 238,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad zednické práce (zateplení domu) - Křivánkova 98 MOLAT, spol. s. r. o., Zámek 14, Velké Opatovice 69 765,00 Kč PBH města Jevíčka
listopad oprava stěn vstupní chodby - Komenského 167 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 30 315,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec zateplení bytu - Komenského 167/10 Kamil Pitner OBKLADY - PODLAHY - KRBY, Horní Štěpánov 362 9 722,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec výměna stoupacího potrubí - K. Čapka 783 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 19 742,00 Kč PBH města Jevíčka
prosinec dodávka a mont. plynového kotle centrál. M. Mikul.551 Instalatérství Bidmon s. r. o., Třebovská 431, Jevíčko 38 376,00 Kč PBH města Jevíčka
Celkem 1 428 458,00 Kč

Pozn: mimo výše uvedené akce byla prováděna celoročně další údržba a drobné opravy majetku města.   Dne: 15. 01. 2018

           Vypracoval: J. Šunková, D. Vágnerová

   „Střípky z činnosti MP Jevíčko…“
 Dne 02. 12. 2017 v brzkých ranních hodinách – rušení nočního 

klidu v baru JACKPOT, kam byli strážníci přivoláni místními občany. 
Strážníci zjednali nápravu a věc byla vyřešena na místě – uděleno 
napomenutí. 

 Dne 05. 12. 2017 v 19.38 hod. – na základě telefonické žádosti 
Policie ČR – OOP Moravská Třebová, vyjížděla hlídka MP Jevíčko 
k případu starého muže ležícího na podlaze RD v Maříně, který 
není schopen postavit se na nohy vlastní silou a zvednout jej ne-
může ani jeho příbuzná. Hlídka MP na místě provedla asistenci, 
pomohla poškozenému vstát a přemístit jej na pohovku. 

 Dne 07. 12. 2017 v 17.23 hod. –  krizová zpráva – IZS – doprav-
ní nehoda na komunikaci č. 372/II za Jevíčkem směr Chornice 
– vozidlo sjelo mimo komunikaci. Hlídka MP vyjela na místo ne-
hody, kde se podílela na zajištění místa dopravní nehody a řízení 
provozu. Dále byla ze strany hlídky MP Jevíčko poskytnuta součin-
nost Jednotce SDH Jevíčko, která provedla zajištění vozidla a jeho 
následné vyproštění z pole zpět na vozovku. K žádnému zranění 
nedošlo.

 Dne 07. 12. 2017 v 18.33 hod. – krizová zpráva – IZS – záchra-
na zvířete z betonové skruže s vodou u vodojemu v lese obce 
Bělá u Jevíčka. Členové Jednotky SDH Jevíčko provedli vyproštění 
psa. Vzhledem k tomu, že MP Jevíčko disponuje potřebnými 
pomůckami k odchytu zvířat a s tím spojeným i místem pro 
umístění takových zvířat, byli strážníci požádání o součinnost. Na 
žádost velitele Jednotky SDH Jevíčko si hlídka MP Jevíčko převzala 
do péče zachráněného psa, který byl ve velmi špatném zdravot-
ním stavu, byl silně podchlazený a vystresovaný. Ze strany MP byla 
psovi poskytnuta veškerá potřebná péče, včetně poskytnutí stravy 
a následného veterinárního ošetření. Druhého dne byl pes předán 
majiteli. 

 Dne 10. 12. 2017 v 01.44 hod. – telefonická žádost PČR OOP 
Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle informace hlíd-
ky OOP dostali oznámení o muži, který se chystá skočit z mostu. 
Přesné místo nebylo určeno, ale s největší pravděpodobností se 
má jednat o most, který se nachází někde mezi obcemi Velké Opa-
tovice – Jaroměřice – Jevíčko. Vzhledem k tomu, že hlídka OOP 
byla v danou dobu v Moravské Třebové, byla na místo vyslána 
hlídka MP s žádostí o poskytnutí součinnosti a provedení prověrky 
možných míst, neboť se jedná o záchranu života a věc nesnese 
odkladu. Vzato na vědomí. /pozn.: O tomto jste byli již informováni 
v samostatném článku v předchozím zpravodaji./

 Dne 17. 12. 2017 v 00.41 hod. – přijata telefonická žádost hlídky 
Policie ČR OOP Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle 
oznámení, které bylo učiněno na linku 158, mělo v pokoji hotelu 
Alster v Jevíčku dojít ke spáchání trestného činu krádeže. Tento 
skutek je i nadále v řešení Policie ČR. 

 Dne 17. 12. 2017 v 00.55 hod. – hlídka MP přijala telefonické 
oznámení o volně pobíhajícím psovi – bernardýnovi, který se po-
hybuje v Zadním Arnoštově. Dle zjištění a také dle místní a osobní 
znalosti se nejednalo o psa místních obyvatel. Hlídka provedla od-
chyt psa a po několika hodinách se podařilo vypátrat jeho majitele, 
kterému byl pes předán. 

 Dne 22. 12. 2017 ve 22.34 hod. – telefonická žádost PČR OOP 
Moravská Třebová o poskytnutí součinnosti – dle informace hlídky 
OOP Moravská Třebová došlo na ul. Krátká v Jevíčku k poškození 
okenního parapetu okna provozovny PRIMA PIZZERIA. Vzhledem 
k výši škody byla věc ponechána v řešení MP Jevíčko. Pachatel da-
ného přestupku se poté k činu přiznal a věc byla vyřešena uložením 
blokové pokuty. 

 Dne 27. 12. 2017 v 07.18 hod. – přijato telefonické oznámení o 
poškození vstupních dveří do domu (bytovky) na ul. Okružní IV č. 
p. 718 v Jevíčku. Jednalo se o plastové dveře, které byly poničeny 
a mají rozbité skleněné výplně. Vzhledem k tomu, že výše škody 
přesahovala částku 5.000,- Kč, byla věc předána Policii ČR.

 Dne 29. 12. 2017 ve 20.30 hod. – při výkonu hlídkové služby si 
hlídka MP povšimla volně pobíhajícího psa – ul. Třebovská – kři-
žovatka s ulicí U Cihelny v Jevíčku, který běhal po frekventované 

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

PLICNÍ AMBULANCE V ODBORNÉM  
LÉČEBNÉM ÚSTAVU JEVÍČKO

Od 15. 1. 2018 je opět zahájen provoz plicních ambulancí OLÚ 
Jevíčko.
Na plicní ambulance je nutné se předem objednat na tel. čísle  
461 550 802. Doporučení praktického lékaře není potřeba. Pokud 
přicházíte na doporučení jiného lékaře, vezměte s sebou lékařskou 
zprávu. 
Plicní ambulance budou v provozu v následujících ordinačních ho-
dinách.
Obě ambulance se nachází v přízemí budovy S.
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zážitků jsme se ubytovali na místní bývalé četnické stanici. V pátek do-
poledne jsme se vrátili zpět do Užhorodu, kde pro nás byla nachystána 
návštěva vinných sklepů, prohlídka Státního institutu pro povodňovou 
službu Ukrajiny, prohlídka historické části Užhorodu, návštěva hasičské 
stanice a slavnostní večere. Další den ráno jsme nakoupili dárky pro 
své blízké a po rozloučení s našimi průvodci následoval odjezd domů. 
Cesta přes hranice proběhla opět hladce, vše bylo domluveno a za 
deset minut jsme byli na Slovensku. Po několika zastávkách jsme se  
v sobotu večer šťastni, spokojeni a unaveni vrátili domů.
Musím říct, že tato cesta byla plná zážitků. Jsme rádi, že jsme se mohli 
podílet na předání techniky a dalšího vybavení do této oblasti, kde 
bude jistě platným pomocníkem. Tato pomoc je zde potřeba, zejména 
ve vesnických částech Ukrajiny.
Poděkování patří městu Jevíčku a Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
za to, že umožnili, aby tato cesta s předáním techniky proběhla, Pardu-
bickému kraji za to, že jsme se mohli spolu s nimi účastnit části jejich 

programu a všem účastníkům této cesty za její perfektní a bezproblé-
mové zajištění. V neposlední řadě děkujeme všem našim ukrajinským 
kamarádům za to, že se o nás tak krásně starali a zajistili náš bezpro-
blémový pobyt na Ukrajině.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

Vánoce na domově mládeže
Prosinec uběhl studentům ubytovaným na domově 
mládeže velmi rychle. Společně jsme upekli a ozdo-
bili perníčky pro slavnostní večeři. Zájemci si mohli 
vyrobit dárek na poslední chvíli, a sice pečený čaj. 
Vedoucí vychovatelka p. Vafková zorganizovala tra-
diční „vánoční rozjímání“ spojené s výstavkou ozdob, 
dekorací či receptů, na kterém si studenti mohli po-
povídat o vánočních zvycích a tradicích, poslechnout 
si koledy nebo shlédnout třeba pohádky. Nechyběly 
ani oblíbené čokoládové fondue. Adventní čas jsme 
zakončili společnou slavnostní večeří. Všichni si po-
chutnali na řízku s bramborovým salátem a zákus-
cích, proběhlo předání cen za soutěže i vyhodnocení 
úklidu a nakonec došlo na společné hry – improvi-
zace ve stylu populární Partičky a klání týmů ve hře 
Activity. A pak jsme si už jen popřáli pěkné svátky  
a studenti se rozjeli do svých domovů. 

Mgr. Darina Gnipová

Badmintonový turnaj
Jako každý rok i loni se mezi vánočními svátky 
uskutečnil badmintonový turnaj čtyřher pořáda-
ný jevíčským badmintonovým oddílem vedeným 
M. Kouřilem dipl. um. Zúročit tréninkovou dřinu 
přijelo do haly na Žlíbkách 27. prosince 2017 cel-
kem 12 dvojic. Turnaj přilákal nejen badmintonisty  
z Jevíčka a blízkého okolí, ale také z Letovic či Pro-
stějova. Systém turnaje byl následující – ve dvou 
šestičlenných 
s k u p i n á c h , 
určených lo-
sem, se utkaly 
týmy „každý 
s každým“. Ze 
skupiny po-
stoupily vždy 
4 nejlepší 
dvojice do vy-
řazovacích bojů. Zde již nebyl prostor pro slabší 
výkony, které by pro tým znamenaly konec. 
Turnaj přiláká každý rok nové hráče a úroveň se 
neustále zvyšuje, jde o pěknou podívanou, která 
si zaslouží vaši pozornost. Přijďte příště podpořit 
jevíčské hráče, z nichž se umístila pouze jediná 
dvojice.
1. místo – Ondřej Sehnal a Jiří Andrle, Letovice
2. místo – Petr Peňáz a Tomáš Hökl, Letovice
3. místo – Václav Budig a Pavel Zika, Jevíčko

B. Z. 

Hasičskou cisternou z Jevíčka na Ukrajinu
V úterý 12. 12. 2017 vyvrcholily dlouhodobé přípravy a z pověření 
zastupitelstva města Jevíčka se uskutečnil převoz starší vyřazené ha-
sičské cisterny Tatra T 148 CAS na Ukrajinu. Vozidlo bylo věnováno 
městem Jevíčko jako bezúplatná humanitární pomoc Státnímu hasič-
sko-záchrannému sboru Užhorod.
Večer výše uvedeného dne proběhlo naložení všeho potřebného, po-
slední kontrola vozidel i nákladu, rozloučení se zástupci města a skupi-
na šesti hasičů pod vedením Josefa Bidmona se vydala plná očekávání 
na dalekou cestu. Naši Tatru doprovázela hasičská dodávka Fiat Du-
cato. Přes všechna sýčkování některých spoluobčanů cesta probíhala  
v naprosté pohodě a i s několika zastávkami jsme v pořádku dorazili ve 
středu ráno kolem půl osmé na slovensko-ukrajinskou hranici. Zde se 
ukázalo, jak perfektně jsme měli vše připraveno a domluveno. Sloven-
ská policejní hlídka informovala slovenské hasiče, ti nás vyzvedli a přes 
několika kilometrovou frontu kamiónů a osobních automobilů nás za-
vedli přímo na hranici. Zde jsme se rozdělili, dodávka jela přes osobní 
přechod a během půl hodiny byla na Ukrajině. Naše cisterna musela 
přes nákladní přechod, kde jsme podstoupili všechny úkony od vážení, 
zatížení náprav a kontrolu plomby nákladu. Na celnici se nás už ujali 
užhorodští hasiči, kteří si vyřídili papírové formality, a po pěti hodinách 
Tatra vjížděla do Užhorodu. 
Rychle jsme se ubytovali na hotelu, převlékli do slavnostních unifo-
rem a před centrální požární stanicí v Užhorodě proběhlo slavnostní 
předání cisterny se základní výbavou a dalšího materiálu, zásahových 
přileb a oděvů. Za zvuků státních hymen obou zemí, před vystave-
nou zásahovou technikou a nastoupenými hasiči za účasti vedoucích 
hasičských představitelů a představitelů samosprávy včetně hejtma-
na Pardubického kraje, byl tento akt velice důstojným a nezapome-
nutelným vrcholem celé naší cesty. Po zaškolení ukrajinských hasičů 
na obsluhu cisterny začal další program. Prošli jsme se užhorodskou 
centrální stanicí, podívali se na jejich výjezdovou techniku, navštívili síň 
tradic a den jsme zakončili slavnostní večeří. Druhý den jsme přijeli asi 
300 km do Koločavy, kde jsme se setkali s delegací Pardubického kraje  
a strávili s nimi celý den. Navštívili jsme nemocnici v Mžihirije, předali 
dárky dětem na základní škole. Sekundovali jsme u předání sanitního 
vozu Pardubickým krajem pro polikliniku v Koločavě a byli pozváni na 
její prohlídku. Závěrem jsme si prohlédli místní medvědí farmu a plni 
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Úspěchy šachistů
V okresním přeboru základních 
škol a víceletých gymnázií po-
stoupilo naše družstvo ze třetího 
místa do krajského přeboru. Ten 
se konal opět ve Svitavách. Náš 
tým ve složení Filip Řehořek, Jan 
Staněk, Matěj Dostál a Vojtěch 
Gloser se umístil ve velké konku-
renci na pátém místě. 
Současně probíhal i krajský přebor gymnázií. Gymnázium Jevíčko se 
umístilo na jedenáctém místě. 
Pro družstvo složené převážně ze začínajících šachistů to bylo také 
dobré umístění.          Jaroslav Hrbata
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Křížová tabulka podle pořadí
Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 1 PH 2 PH 3

1 Gymnázium K.V.R. Hlinsko * 3½ 3½ 2 4 4 4 4 25 19 0
2 ZŠ Felberova Svitavy ½ * 3 3 4 4 3 4 21,5 18 0
3 Gymnázium Vysoké Mýto ½ 1 * 2½ ½ 3 4 3 14,5 12 0
4 Gymnázium Ústí nad Orlicí 2 1 1½ * 2 2 1 3 12,5 6 0
5 ZŠ Jevíčko 0 0 3½ 2 * 1½ 2 3 12 8 0
6 ZŠ Dolní Čermná 0 0 1 2 2½ * 2½ 2 10 8 0
7 ZŠ Štefánikova Pardubice 0 1 0 3 2 1½ * 2 9,5 5 0
8 Gymnázium Svitavy 0 0 1 1 1 2 2 * 7 2 0

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr324893.aspx?lan=5
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results

O vánočním stromu v Jevíčku roku 1947
 a Tříkrálové sbírce 1948

Vánoční strom stál na Palackého náměstí blíže dnešní restauraci Ves-
mír a pod ním na stolečku byla pokladnička. Toho roku se celkem do 
ní vybralo 20 407,40 Kčs. Na tuto sbírku dále přispěli: Pastvináři ze 
Zadního Arnoštova 1 700 Kčs, Hospodářské družstvo Jevíčko 3 200 
Kčs, Sklárny Úsobrno 500 + 700 Kčs, Sanatorium 2 100 Kčs a pacientky 
2 926,50 Kčs, Zimní hospodářská škola 557,10 Kčs, žáci II. třídy obecné 
školy Úsobrno 175,50 Kč, žáci II. třídy obecné školy Jaroměřice 320 
Kčs a František Lamač 300 Kčs. Chlapci Svojanovští a Peťa Brabenců  
v podobě Tří králů obešli všechny příbuzné a známé a vybrali 160 Kčs, 
které předali dětem v dětském domově v Jevíčku.

Moravskotřebovský kraj 15. 1. 1948
František Plech

AKTUALITY Z ČINNOSTI PĚVECKÉHO  
SDRUŽENÍ CANTILO

Koncem léta minulého roku 2017 a po dovolenkovém období se roz-
proudila aktivita našeho pěveckého sboru Cantilo směrem k době ad-
ventní a s vytyčeným vrcholem naší činnosti pro tohle období, kterým 
byl benefiční Tříkrálový koncert dne 14. ledna 2018 v chrámu NPM  
v Jevíčku.
Ale abych nepředbíhal událostem, uvedl bych pár bodů naší činnos-
ti, které vedly k užší spolupráci s pěveckým sborem Fermáta z Mor. 
Třebové. Pilotní skladbou, jež celou tuto naši spolupráci završila, byla 
náročná mše „Missa brevis“ od skladatele Zdeňka Lukáše.
Než však došlo k nacvičení této jedinečné skladby, odstartovali jsme 
naši podzimní činnost na koncertě v Mor. Třebové dne 17. 9. 2017  
u příležitosti slavností česko-německého porozumění, jež probíhaly  
v tomto městě. Vyzdvihl bych především známou skladbu „Summerti-
me“, kterou jsme doprovodili sólový part třebovské rodačky a zároveň 
i operní zpěvačky Kateřiny Dostálové-Hlouškové.
V měsíci listopadu došlo k prvnímu společnému soustředění s Fermá-
tou, jež proběhlo v  horské vesničce  Čenkovice. Ve dnech 16. – 18.11. 
2017 jsme secvičili a „pilovali“ dvě skladby, jež byly výzvou v naší vzá-
jemné spolupráci, zejména v adventním období. Jednalo se, jak jsem 
se již zmínil, o skladbu „Missa brevis“ pod vedením Mgr. L. Klimeše  
a pásma vánočních písní s názvem „Vyšla hvězda jasná“. Tohle pásmo 
bylo secvičeno pod vedením dirigentky Fermáty Petry Burdové. Kromě 
toho jsme měli každý sbor připravený i program skladeb, které byly 
doplněním celého společného vystoupení. Premiéra se odbyla na zá-
věr soustředění dne 18. 11. 2017 v kostele Sv. Vavřince v Čenkovicích. 
Byl to spíše takový poznávací a hlavně přípravný „tábor“, kde jsme se 
vzájemně oťukali, abychom poté v období adventu prodali naše tří-
denní snažení. 
Ještě před tím dostali vybraní členové našeho sboru nevídanou příle-
žitost zazpívat si společnou píseň „Tvůj život“ se známým zpěvákem  
a členem „Beatové síně slávy“ Romanem Dragounem v Kavárně-Bar  
2. Svět na Žlíbkách.

V měsíci prosin-
ci začala „šňůra“ 
našich koncer-
tů. Nejdříve dne  
9. 12. ve Velkých 
O p a t o v i c í c h  
a potom hned 
druhý den  
v evangelickém 
kostel v Mor. 
Třebové. Do tře-
tice byl zakon-
čen tento „ad-
ventní triptych“ 
v Boršově na 
vánočním kon-
certu. Nemohu 
ani pominout 
naše vystoupení 
v Úsobrně na zá-
věr roku, jež bylo 
tentokráte pou-
ze v naší režii.

Jak jsem se již zmínil dne 14. 1. 2018 jsme zahájili nový rok slavnostním 
benefičním koncertem v chrámu NPM v Jevíčku pro postiženého úso-
brnského občana, jemuž byl věnován výtěžek tohoto našeho vystou-
pení. Tentokráte opět společně s třebovskou Fermátou. 
Byla to zdařilá tečka za obdobím vánočních svátků, zároveň však i „na-
vštívenka“ na příští naše koncertní vystoupení, jež v prvé řadě obstará 
každoroční festival písní „Okolo Jevíčka“ v měsíci dubnu, jehož jsme 
společně s městem Jevíčko hlavními pořadateli. Výhledově chceme 
dále pokračovat ve spolupráci se souborem Fermáta. Důvodem je i to, 
že máme přislíbený koncert v období léta tohoto roku v prostorách 
Valdštejnských zahrad Senátu parlamentu ČR v Praze, kde můžeme 
zdařile prezentovat a hlavně reprezentovat kulturní činnost našeho 
města.

                    Za výbor sdružení Cantilo a jeho členy
Miloslav Kozelek

Zahájení vysílání informačního televizního kanálu 
Města Jevíčka 

Vážení občané,
informujeme Vás o zahájení vy-
sílání nového informačního kanálu Města Jevíčka pro zákazníky 
kabelové televize. Vysílání kanálu s názvem TV Regio bylo zahá-
jeno od 22. ledna 2018 společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
Tento kanál Vám bude přinášet aktuální informace o dění v Jevíč-
ku, Zadním Arnoštově a Maříně, najdete v něm důležité informace 
z Městského úřadu a služeb dalších institucí ve městě. Postupně 
bychom chtěli vysílání rozšířit také o možnost jak občanské inzer-
ce, tak reklamy pro místní firmy a podnikatele a dále o videozá-
znamy a fotografie z akcí ve městě. Vysílání umožní také přehrání 
hlášení Městského úřadu a mnoho dalších funkcí, které bychom 
chtěli postupně rozšiřovat. Správou a aktualizací dat v kanálu TV 
Regio jsou pověřeny pracovnice Turistického infomačního centra 
a v oblasti inzerce a reklamy pracovnice sekretariátu města Petra 
Minaříková. Přivítáme také videozáznamy z akcí místních spolků, 
které by měly zájem o jejich zveřejnění. 
Věříme, že obnovení informačního televizního kanálu města rozší-
ří možnosti poskytování informací také občanům, kteří nepracují 
s počítačem a nemají možnost přístupu na internetové stránky 
města. 

Kontakty na pracovníky města, pověřené správou obsahu TV 
Regio:
Turistické informační centrum: infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812, mobil: 736 752 611
Petra Minaříková, sekretariát města: minarikova@jevicko.cz, 
tel.: 464 620 511 – sekce reklamy a inzerce

Vedení Města Jevíčka
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zážitků jsme se ubytovali na místní bývalé četnické stanici. V pátek do-
poledne jsme se vrátili zpět do Užhorodu, kde pro nás byla nachystána 
návštěva vinných sklepů, prohlídka Státního institutu pro povodňovou 
službu Ukrajiny, prohlídka historické části Užhorodu, návštěva hasičské 
stanice a slavnostní večere. Další den ráno jsme nakoupili dárky pro 
své blízké a po rozloučení s našimi průvodci následoval odjezd domů. 
Cesta přes hranice proběhla opět hladce, vše bylo domluveno a za 
deset minut jsme byli na Slovensku. Po několika zastávkách jsme se  
v sobotu večer šťastni, spokojeni a unaveni vrátili domů.
Musím říct, že tato cesta byla plná zážitků. Jsme rádi, že jsme se mohli 
podílet na předání techniky a dalšího vybavení do této oblasti, kde 
bude jistě platným pomocníkem. Tato pomoc je zde potřeba, zejména 
ve vesnických částech Ukrajiny.
Poděkování patří městu Jevíčku a Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko 
za to, že umožnili, aby tato cesta s předáním techniky proběhla, Pardu-
bickému kraji za to, že jsme se mohli spolu s nimi účastnit části jejich 

programu a všem účastníkům této cesty za její perfektní a bezproblé-
mové zajištění. V neposlední řadě děkujeme všem našim ukrajinským 
kamarádům za to, že se o nás tak krásně starali a zajistili náš bezpro-
blémový pobyt na Ukrajině.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko

Vánoce na domově mládeže
Prosinec uběhl studentům ubytovaným na domově 
mládeže velmi rychle. Společně jsme upekli a ozdo-
bili perníčky pro slavnostní večeři. Zájemci si mohli 
vyrobit dárek na poslední chvíli, a sice pečený čaj. 
Vedoucí vychovatelka p. Vafková zorganizovala tra-
diční „vánoční rozjímání“ spojené s výstavkou ozdob, 
dekorací či receptů, na kterém si studenti mohli po-
povídat o vánočních zvycích a tradicích, poslechnout 
si koledy nebo shlédnout třeba pohádky. Nechyběly 
ani oblíbené čokoládové fondue. Adventní čas jsme 
zakončili společnou slavnostní večeří. Všichni si po-
chutnali na řízku s bramborovým salátem a zákus-
cích, proběhlo předání cen za soutěže i vyhodnocení 
úklidu a nakonec došlo na společné hry – improvi-
zace ve stylu populární Partičky a klání týmů ve hře 
Activity. A pak jsme si už jen popřáli pěkné svátky  
a studenti se rozjeli do svých domovů. 

Mgr. Darina Gnipová

Badmintonový turnaj
Jako každý rok i loni se mezi vánočními svátky 
uskutečnil badmintonový turnaj čtyřher pořáda-
ný jevíčským badmintonovým oddílem vedeným 
M. Kouřilem dipl. um. Zúročit tréninkovou dřinu 
přijelo do haly na Žlíbkách 27. prosince 2017 cel-
kem 12 dvojic. Turnaj přilákal nejen badmintonisty  
z Jevíčka a blízkého okolí, ale také z Letovic či Pro-
stějova. Systém turnaje byl následující – ve dvou 
šestičlenných 
s k u p i n á c h , 
určených lo-
sem, se utkaly 
týmy „každý 
s každým“. Ze 
skupiny po-
stoupily vždy 
4 nejlepší 
dvojice do vy-
řazovacích bojů. Zde již nebyl prostor pro slabší 
výkony, které by pro tým znamenaly konec. 
Turnaj přiláká každý rok nové hráče a úroveň se 
neustále zvyšuje, jde o pěknou podívanou, která 
si zaslouží vaši pozornost. Přijďte příště podpořit 
jevíčské hráče, z nichž se umístila pouze jediná 
dvojice.
1. místo – Ondřej Sehnal a Jiří Andrle, Letovice
2. místo – Petr Peňáz a Tomáš Hökl, Letovice
3. místo – Václav Budig a Pavel Zika, Jevíčko

B. Z. 

Hasičskou cisternou z Jevíčka na Ukrajinu
V úterý 12. 12. 2017 vyvrcholily dlouhodobé přípravy a z pověření 
zastupitelstva města Jevíčka se uskutečnil převoz starší vyřazené ha-
sičské cisterny Tatra T 148 CAS na Ukrajinu. Vozidlo bylo věnováno 
městem Jevíčko jako bezúplatná humanitární pomoc Státnímu hasič-
sko-záchrannému sboru Užhorod.
Večer výše uvedeného dne proběhlo naložení všeho potřebného, po-
slední kontrola vozidel i nákladu, rozloučení se zástupci města a skupi-
na šesti hasičů pod vedením Josefa Bidmona se vydala plná očekávání 
na dalekou cestu. Naši Tatru doprovázela hasičská dodávka Fiat Du-
cato. Přes všechna sýčkování některých spoluobčanů cesta probíhala  
v naprosté pohodě a i s několika zastávkami jsme v pořádku dorazili ve 
středu ráno kolem půl osmé na slovensko-ukrajinskou hranici. Zde se 
ukázalo, jak perfektně jsme měli vše připraveno a domluveno. Sloven-
ská policejní hlídka informovala slovenské hasiče, ti nás vyzvedli a přes 
několika kilometrovou frontu kamiónů a osobních automobilů nás za-
vedli přímo na hranici. Zde jsme se rozdělili, dodávka jela přes osobní 
přechod a během půl hodiny byla na Ukrajině. Naše cisterna musela 
přes nákladní přechod, kde jsme podstoupili všechny úkony od vážení, 
zatížení náprav a kontrolu plomby nákladu. Na celnici se nás už ujali 
užhorodští hasiči, kteří si vyřídili papírové formality, a po pěti hodinách 
Tatra vjížděla do Užhorodu. 
Rychle jsme se ubytovali na hotelu, převlékli do slavnostních unifo-
rem a před centrální požární stanicí v Užhorodě proběhlo slavnostní 
předání cisterny se základní výbavou a dalšího materiálu, zásahových 
přileb a oděvů. Za zvuků státních hymen obou zemí, před vystave-
nou zásahovou technikou a nastoupenými hasiči za účasti vedoucích 
hasičských představitelů a představitelů samosprávy včetně hejtma-
na Pardubického kraje, byl tento akt velice důstojným a nezapome-
nutelným vrcholem celé naší cesty. Po zaškolení ukrajinských hasičů 
na obsluhu cisterny začal další program. Prošli jsme se užhorodskou 
centrální stanicí, podívali se na jejich výjezdovou techniku, navštívili síň 
tradic a den jsme zakončili slavnostní večeří. Druhý den jsme přijeli asi 
300 km do Koločavy, kde jsme se setkali s delegací Pardubického kraje  
a strávili s nimi celý den. Navštívili jsme nemocnici v Mžihirije, předali 
dárky dětem na základní škole. Sekundovali jsme u předání sanitního 
vozu Pardubickým krajem pro polikliniku v Koločavě a byli pozváni na 
její prohlídku. Závěrem jsme si prohlédli místní medvědí farmu a plni 

www.jevicko.cz
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Úspěchy šachistů
V okresním přeboru základních 
škol a víceletých gymnázií po-
stoupilo naše družstvo ze třetího 
místa do krajského přeboru. Ten 
se konal opět ve Svitavách. Náš 
tým ve složení Filip Řehořek, Jan 
Staněk, Matěj Dostál a Vojtěch 
Gloser se umístil ve velké konku-
renci na pátém místě. 
Současně probíhal i krajský přebor gymnázií. Gymnázium Jevíčko se 
umístilo na jedenáctém místě. 
Pro družstvo složené převážně ze začínajících šachistů to bylo také 
dobré umístění.          Jaroslav Hrbata

Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results.com          Stránka 1 / 1 zpracováno 13.01.2018 14:44

Z turnajové databáze Chess-results http://chess-results.com

Krajský přebor ZŠ 6.-9. třída PDŠS 2018 
Poslední aktualizace09.01.2018 14:39:21

Křížová tabulka podle pořadí
Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 PH 1 PH 2 PH 3

1 Gymnázium K.V.R. Hlinsko * 3½ 3½ 2 4 4 4 4 25 19 0
2 ZŠ Felberova Svitavy ½ * 3 3 4 4 3 4 21,5 18 0
3 Gymnázium Vysoké Mýto ½ 1 * 2½ ½ 3 4 3 14,5 12 0
4 Gymnázium Ústí nad Orlicí 2 1 1½ * 2 2 1 3 12,5 6 0
5 ZŠ Jevíčko 0 0 3½ 2 * 1½ 2 3 12 8 0
6 ZŠ Dolní Čermná 0 0 1 2 2½ * 2½ 2 10 8 0
7 ZŠ Štefánikova Pardubice 0 1 0 3 2 1½ * 2 9,5 5 0
8 Gymnázium Svitavy 0 0 1 1 1 2 2 * 7 2 0

Všechny detaily tohoto turnaje naleznete pod  http://chess-results.com/tnr324893.aspx?lan=5
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results

O vánočním stromu v Jevíčku roku 1947
 a Tříkrálové sbírce 1948

Vánoční strom stál na Palackého náměstí blíže dnešní restauraci Ves-
mír a pod ním na stolečku byla pokladnička. Toho roku se celkem do 
ní vybralo 20 407,40 Kčs. Na tuto sbírku dále přispěli: Pastvináři ze 
Zadního Arnoštova 1 700 Kčs, Hospodářské družstvo Jevíčko 3 200 
Kčs, Sklárny Úsobrno 500 + 700 Kčs, Sanatorium 2 100 Kčs a pacientky 
2 926,50 Kčs, Zimní hospodářská škola 557,10 Kčs, žáci II. třídy obecné 
školy Úsobrno 175,50 Kč, žáci II. třídy obecné školy Jaroměřice 320 
Kčs a František Lamač 300 Kčs. Chlapci Svojanovští a Peťa Brabenců  
v podobě Tří králů obešli všechny příbuzné a známé a vybrali 160 Kčs, 
které předali dětem v dětském domově v Jevíčku.

Moravskotřebovský kraj 15. 1. 1948
František Plech

AKTUALITY Z ČINNOSTI PĚVECKÉHO  
SDRUŽENÍ CANTILO

Koncem léta minulého roku 2017 a po dovolenkovém období se roz-
proudila aktivita našeho pěveckého sboru Cantilo směrem k době ad-
ventní a s vytyčeným vrcholem naší činnosti pro tohle období, kterým 
byl benefiční Tříkrálový koncert dne 14. ledna 2018 v chrámu NPM  
v Jevíčku.
Ale abych nepředbíhal událostem, uvedl bych pár bodů naší činnos-
ti, které vedly k užší spolupráci s pěveckým sborem Fermáta z Mor. 
Třebové. Pilotní skladbou, jež celou tuto naši spolupráci završila, byla 
náročná mše „Missa brevis“ od skladatele Zdeňka Lukáše.
Než však došlo k nacvičení této jedinečné skladby, odstartovali jsme 
naši podzimní činnost na koncertě v Mor. Třebové dne 17. 9. 2017  
u příležitosti slavností česko-německého porozumění, jež probíhaly  
v tomto městě. Vyzdvihl bych především známou skladbu „Summerti-
me“, kterou jsme doprovodili sólový part třebovské rodačky a zároveň 
i operní zpěvačky Kateřiny Dostálové-Hlouškové.
V měsíci listopadu došlo k prvnímu společnému soustředění s Fermá-
tou, jež proběhlo v  horské vesničce  Čenkovice. Ve dnech 16. – 18.11. 
2017 jsme secvičili a „pilovali“ dvě skladby, jež byly výzvou v naší vzá-
jemné spolupráci, zejména v adventním období. Jednalo se, jak jsem 
se již zmínil, o skladbu „Missa brevis“ pod vedením Mgr. L. Klimeše  
a pásma vánočních písní s názvem „Vyšla hvězda jasná“. Tohle pásmo 
bylo secvičeno pod vedením dirigentky Fermáty Petry Burdové. Kromě 
toho jsme měli každý sbor připravený i program skladeb, které byly 
doplněním celého společného vystoupení. Premiéra se odbyla na zá-
věr soustředění dne 18. 11. 2017 v kostele Sv. Vavřince v Čenkovicích. 
Byl to spíše takový poznávací a hlavně přípravný „tábor“, kde jsme se 
vzájemně oťukali, abychom poté v období adventu prodali naše tří-
denní snažení. 
Ještě před tím dostali vybraní členové našeho sboru nevídanou příle-
žitost zazpívat si společnou píseň „Tvůj život“ se známým zpěvákem  
a členem „Beatové síně slávy“ Romanem Dragounem v Kavárně-Bar  
2. Svět na Žlíbkách.

V měsíci prosin-
ci začala „šňůra“ 
našich koncer-
tů. Nejdříve dne  
9. 12. ve Velkých 
O p a t o v i c í c h  
a potom hned 
druhý den  
v evangelickém 
kostel v Mor. 
Třebové. Do tře-
tice byl zakon-
čen tento „ad-
ventní triptych“ 
v Boršově na 
vánočním kon-
certu. Nemohu 
ani pominout 
naše vystoupení 
v Úsobrně na zá-
věr roku, jež bylo 
tentokráte pou-
ze v naší režii.

Jak jsem se již zmínil dne 14. 1. 2018 jsme zahájili nový rok slavnostním 
benefičním koncertem v chrámu NPM v Jevíčku pro postiženého úso-
brnského občana, jemuž byl věnován výtěžek tohoto našeho vystou-
pení. Tentokráte opět společně s třebovskou Fermátou. 
Byla to zdařilá tečka za obdobím vánočních svátků, zároveň však i „na-
vštívenka“ na příští naše koncertní vystoupení, jež v prvé řadě obstará 
každoroční festival písní „Okolo Jevíčka“ v měsíci dubnu, jehož jsme 
společně s městem Jevíčko hlavními pořadateli. Výhledově chceme 
dále pokračovat ve spolupráci se souborem Fermáta. Důvodem je i to, 
že máme přislíbený koncert v období léta tohoto roku v prostorách 
Valdštejnských zahrad Senátu parlamentu ČR v Praze, kde můžeme 
zdařile prezentovat a hlavně reprezentovat kulturní činnost našeho 
města.

                    Za výbor sdružení Cantilo a jeho členy
Miloslav Kozelek

Zahájení vysílání informačního televizního kanálu 
Města Jevíčka 

Vážení občané,
informujeme Vás o zahájení vy-
sílání nového informačního kanálu Města Jevíčka pro zákazníky 
kabelové televize. Vysílání kanálu s názvem TV Regio bylo zahá-
jeno od 22. ledna 2018 společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
Tento kanál Vám bude přinášet aktuální informace o dění v Jevíč-
ku, Zadním Arnoštově a Maříně, najdete v něm důležité informace 
z Městského úřadu a služeb dalších institucí ve městě. Postupně 
bychom chtěli vysílání rozšířit také o možnost jak občanské inzer-
ce, tak reklamy pro místní firmy a podnikatele a dále o videozá-
znamy a fotografie z akcí ve městě. Vysílání umožní také přehrání 
hlášení Městského úřadu a mnoho dalších funkcí, které bychom 
chtěli postupně rozšiřovat. Správou a aktualizací dat v kanálu TV 
Regio jsou pověřeny pracovnice Turistického infomačního centra 
a v oblasti inzerce a reklamy pracovnice sekretariátu města Petra 
Minaříková. Přivítáme také videozáznamy z akcí místních spolků, 
které by měly zájem o jejich zveřejnění. 
Věříme, že obnovení informačního televizního kanálu města rozší-
ří možnosti poskytování informací také občanům, kteří nepracují 
s počítačem a nemají možnost přístupu na internetové stránky 
města. 

Kontakty na pracovníky města, pověřené správou obsahu TV 
Regio:
Turistické informační centrum: infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812, mobil: 736 752 611
Petra Minaříková, sekretariát města: minarikova@jevicko.cz, 
tel.: 464 620 511 – sekce reklamy a inzerce

Vedení Města Jevíčka

Krajský přebor ZŠ 6. - 9. třída PDŠS 2018
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Přehled akcí Jevíčko ÚNOR 2018

01. 2. 18:00 Setkání s Adamem Boržičem,  
     sál zámečku
02. 2. 18:00 Work a Travel USA, sál zámečku
06. 2. 18:00 HaJaJi autorské čtení,  
     Kavárna Bar 2. Svět
09. 2. 20:00 Městský ples, hotel Morava
19. 2. 16:00 40. zasedání Zastupitelstva města  
     Jevíčka, MěÚ
21. 2. 15:00 Bezpečnost seniorů, sál zámečku
21. 2. 18:00 A taková to byla láska,  
     Kavárna Bar 2. Svět
28. 2. 15:00 Základní kurz sebeobrany  
     pro seniory, sál zámečku
10. – 11. 2.  Jevíčko cup 2018, hala TJ na Žlíbkách
17. 2. 20:00 Hasičský ples, hotel Morava
24. 2. 20:00 XVIII. Fotbalové Šibřinky,  
     hotel Morava
28. 2.  Školení řidičů, AVZO 

 

XVIII. FOTBALOVÉ

ŠIBŘINKY
pořádá

T. J. SK JEVÍČKO, z. s. - ODDÍL KOPANÉ

 sobota 24. 2. 2018 sál 
HOTELU MORAVA V JEVÍČKU

začátek je ve 20:00 hod.
VSTUPNÉ: 79,90 Kč, masky 19,90 Kč

HUDBA: KREYN
RÁZ: NA STARYM HRADO

V průběhu večera proběhne tradiční divadélko, 
tentokráte na téma: Jak bylo založeno Město Jevíčko.

Dále dojde k vyhodnocení nejlepších masek.
Zajištěna bude malá soutěž o ceny a bufet.

              
         Předprodej vstupenek a místenek od 12. 2. 2018

                             PAPÍRNICTVÍ S-CART, Palackého nám.

                     Další informace na facebookovém 
                           profilu: Fotbalové šibřinky

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Městský ples
       Město Jevíčko Vás zve na

   xII.Městský ples

Předtančení mažoretek Amorion,  
tanečního oboru ZUŠ Jevíčko 

a závodního tanečního páru Taneční školy 
Dany Hubené z Prostějova

Účinkují kapely:  

Akcent Blansko
  Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko

Vstupné: 
- předprodej: 100 Kč vstupenka, 10 Kč místenka
- prodej na místě:  130 Kč bez místenky
Předprodej vstupenek od 15. ledna 2018 v TIC Jevíčko

 www.jevicko.cz , tel. kontakt TIC Jevíčko: 461 542 812

9. 2. 2018 od 20 hodin 
v sále hotelu Morava

Atraktivní výhry v malé a velké soutěži o ceny !

www.jevicko.cz
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Není nám lhostejná bezpečnost 
našich seniorů…

                               Město Jevíčko, RC Palouček
      Městská policie Jevíčko

ve spolupráá ci s prácovníáky

Preventivně informační skupiny
            Policie ČR – Územní odbor Svitavy

    VÁŠ ZVE
 NA BESEDU SE SENIORY

na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“

 21. 02. 2018 

v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

cestou domů jsme si na 2 dny zaletěli do Miami, tam načerpali 
energii na proslulých plážích a letěli domů.“ 
Pojďme se podívat do Ameriky, tak jak ji běžný turista nepozná.

A taková to byla láska… 21. února 2018 v 18.00 hodin – Kavár-
na-Bar 2. Svět.
Kde to je?? No přeci na Žlíbkách. V prosto-
rách bývalé hospůdky vznikla krásná kavárna 
s výbornou kávou a něčím dobrým na zub…  
Pokud si k představení budete chtít dát něco 
dobrého (a to my tedy určitě ano), tak prosí-
me zvažte dřívější příchod, abychom nerušili 
při vystoupení. Vstupenky si můžete zakou-
pit na místě nebo v předplatném v Městské 
knihovně v Jevíčku. 
Vstupné 50,- Kč.

LiStOVáNí.cz: A taková to byla láska (Anna Gavalda)
Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce 
a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, 
starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející 
noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství - man-
želství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice 
otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo 
odejít?
- vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokulilové
- účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín

Neseďte doma, nevyhlížejte jaro, ono přijde i tak.  Srdečně vás 
zveme na akce, které pro vás připravujeme. Každá z nich stojí za 
to. Těšíme se na Vás.

Čtvrtek 1. února 2018 v 18.00 hodin – sál zá-
mečku.
V rámci cyklu Spisovatelé do 

knihoven vás srdečně zveme na se-
tkání s českým básníkem, publicistou a překlada-
telem Adamem Boržičem.  Básník, překladatel, pu-
blicista, terapeut, který už několik let vede literární 
obtýdeník Tvar. Do světa literatury vstoupil v roce 
2008 jako člen básnické skupiny Fantasía, kterou spolu s ním tvoří 
Kamil Bouška a Petr Řehák, a to stejnojmennou společnou sbírkou.
Dále vydal knihy Rozevírání, na cenu Magnesia Litera nominované 
Počasí v Evropě a nejnověji Orfické linie. Povídat si budeme u dobré-
ho vínka o básních, české literární scéně… životě.

Pátek 2. února 2018 v 18.00 hodin – sál zámečku. 
Work & Travel USA –  spolu s Martinou Sedláčkovou a Jonášem 
Bomberou se podíváme za velkou louži. Jak se v USA žije a pracuje 
očima Evropanů. 
A na co se můžete těšit??
„Jeli jsme tam s agenturou, která 
nám vše zprostředkovala (doku-
mentace, víza, ubytování, práci) 
v rámci studentského programu 
Work & travel USA. Byli jsme v USA 
celkem 3 měsíce – 2 měsíce jsme 
pracovali jako plavčíci na Long Is-
landu v aquaparku Splish Splash 
water park v Riverheadu, stát New York a 1 měsíc cestovali. Po těch 
2 měsících práce jsme odletěli na západ USA, kde jsme procestovali 
státy západního pobřeží - Los Angeles, San Francisco a Las Vegas  
a poznali krásy národních parků jako například Grand Canyon, Yose-
mitský národní park, Národní park Sequoia aj. A ještě před úplnou 

Městská knihovna v Jevíčku pro vás připravila

Není nám lhostejná bezpečnost 
našich seniorů…

                               Město Jevíčko, RC Palouček
      Městská policie Jevíčko
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Preventivně informační skupiny
            Policie ČR – Územní odbor Svitavy
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na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“

 21. 02. 2018 

v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

VÁŠ ZVE  NA BESEDU SE SENIORY na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“
21. 02. 2018 v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

VÁŠ ZVE NA 

ZÁKLADNÍ KURZ SEBEOBRANY
PRO SENIORY

dne 28. 2. 2018 v 15,00 hodin na zámečku

 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se v dané situaci zachovat 
 Jakým způsobem se bránit

Město Jevíčko, RC Palouček, Městská policie Jevíčko

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI únor  2018

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

7.2.2018 Bál v retro stylu 

14.2.2018 Cvičme v rytme 

21.2.2018 Beseda bezpečnost seniorů 

28.2.2018 Sebeobrana seniorů 

 

 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka 

.. 
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                           profilu: Fotbalové šibřinky

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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       Město Jevíčko Vás zve na

   xII.Městský ples
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a závodního tanečního páru Taneční školy 
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Atraktivní výhry v malé a velké soutěži o ceny !
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Není nám lhostejná bezpečnost 
našich seniorů…

                               Město Jevíčko, RC Palouček
      Městská policie Jevíčko

ve spolupráá ci s prácovníáky

Preventivně informační skupiny
            Policie ČR – Územní odbor Svitavy

    VÁŠ ZVE
 NA BESEDU SE SENIORY

na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“

 21. 02. 2018 

v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

cestou domů jsme si na 2 dny zaletěli do Miami, tam načerpali 
energii na proslulých plážích a letěli domů.“ 
Pojďme se podívat do Ameriky, tak jak ji běžný turista nepozná.

A taková to byla láska… 21. února 2018 v 18.00 hodin – Kavár-
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LiStOVáNí.cz: A taková to byla láska (Anna Gavalda)
Odejít nebo zůstat. Kdo to z nás ve vztahu kdy neřešil?
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří s kufrem v ruce 
a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, 
starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející 
noci odhaluje snaše důvody svého celoživotního mrzoutství - man-
želství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým sice 
otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale nezničil je. Zůstat, nebo 
odejít?
- vydalo nakladatelství Mladá Fronta v překladu Silvie Dokulilové
- účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín

Neseďte doma, nevyhlížejte jaro, ono přijde i tak.  Srdečně vás 
zveme na akce, které pro vás připravujeme. Každá z nich stojí za 
to. Těšíme se na Vás.
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mitský národní park, Národní park Sequoia aj. A ještě před úplnou 

Městská knihovna v Jevíčku pro vás připravila

Není nám lhostejná bezpečnost 
našich seniorů…

                               Město Jevíčko, RC Palouček
      Městská policie Jevíčko

ve spolupráá ci s prácovníáky

Preventivně informační skupiny
            Policie ČR – Územní odbor Svitavy

    VÁŠ ZVE
 NA BESEDU SE SENIORY

na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“

 21. 02. 2018 

v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

VÁŠ ZVE  NA BESEDU SE SENIORY na téma

„BEZPEČNOST SENIORŮ“
21. 02. 2018 v  15.00 hodin  na  zámečku 

 Jak se chránit před okradením 
 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se vyhnout podvodu
 Jak zabezpečit majetek

VÁŠ ZVE NA 

ZÁKLADNÍ KURZ SEBEOBRANY
PRO SENIORY

dne 28. 2. 2018 v 15,00 hodin na zámečku

 Jak předcházet riziku přepadení
 Jak se v dané situaci zachovat 
 Jakým způsobem se bránit

Město Jevíčko, RC Palouček, Městská policie Jevíčko

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI únor  2018

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

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB 

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

7.2.2018 Bál v retro stylu 

14.2.2018 Cvičme v rytme 

21.2.2018 Beseda bezpečnost seniorů 

28.2.2018 Sebeobrana seniorů 

 

 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka 

.. 
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Římskokatolické farnosti Chornice a Jevíčko

Vás srdečně zvou na

Farní ples

v sobotu 10. února 2018

od 20:00 hodin v Kulturním domě v Chornicích

K tanci a poslechu hraje skupina „STOFKA“.

Předtančí soutěžní taneční pár z Brna a žáci ZUŠ Moravská Třebová 

 Bohatá soutěž o ceny 

 Občerstvení zajištěno

Vstupenky v předprodeji u p. Knollové od 15. ledna 2018 (Chornice),

tel.:  461 322 038

Vstupenky s večeří 180,-Kč/ bez večeře 80,-Kč

Vstupenky s večeří můžete objednávat do 5. února 2018 u p. Knollové

  VýběrovýVýběrový  second hand Nahoď vohoz second hand Nahoď vohoz v Jevíčkuv Jevíčku

  přestěhován od synagogy na Pivovarskou 106 (stará pekárna)přestěhován od synagogy na Pivovarskou 106 (stará pekárna)

Pivovarská 106 (stará 
pekárna) Jevíčko

po-pá: 9-12  a 13-17 hod.

so: 9-12 hod.

Pivovarská 106 (stará 
pekárna) Jevíčko

po-pá: 9-12  a 13-17 hod.

so: 9-12 hod.

Hýblova 1451
Česká Třebová

po-pá: 9-12  a 13-17 hod.

Hýblova 1451
Česká Třebová

po-pá: 9-12  a 13-17 hod.

náměstí Míru 653
Velké Opatovice

po-pá: 9-12  a 13-16:30 hod.

náměstí Míru 653
Velké Opatovice

po-pá: 9-12  a 13-16:30 hod.

@nahodvohoz

www.jevicko.cz
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VÝPRAVA PRO BETLÉMSKÉ SVĚTLO DO 
VÍDNĚ (16. 12. 2017) 

Od roku 1986 cestuje jedno vybrané dítě (Dítě míru) z Horního Ra-
kouska do Betléma pro Světlo míru = Betlémské světlo. Z Vídně je pak 
světlo rozváženo do mnoha zemí Evropy i za moře. Od roku 1989 díky 
skautům míří Betlémské světlo také do Čech. 
Letošní heslo Betlémského světla znělo: „Auf dem Weg zum Frieden“ - 
volně přeloženo „Na cestě k míru“.
Výprava do Vídně pro Betlémské světlo se stala i tradiční adventní akcí 
jevíčských skautů a skautek. Letos se 16. prosince vypravila na jih šest-
náctičlenná delegace.

Vyjeli jsme v pět hodin ráno od jevíčské skautské klubovny. Po příjezdu 
do Vídně bylo ještě do obřadu dostatek času, a tak jsme si šli prohléd-
nout velkolepý kostel svatého Karla Boromejského, který byl postaven 
na popud císaře Karla VI. Průvodce nám dělal exilový old-skaut br. Leo. 
Po prohlídce kostela následovala svačina, po občerstvení jsme vyrazili 
do centra na slavné vídeňské vánoční trhy.
Ve třináct hodin jsme se přesunuli do farního kostela sv. Františka  
z Assisi, kde proběhla ekumenická bohoslužba a oficiální předání Bet-
lémského světla. Ekumenickou bohoslužbu koncelebrovali významní 
duchovní z evangelické, římsko-katolické, anglikánské a ortodoxní 
církve. Neopakovatelná byla atmosféra setkání tisíců skautů z 21 zemí: 
Belgie, Bolívie, Bosny-Hercegoviny, České republiky, Francie, Holand-

ska, Chorvatska, Itálie, 
Lucemburska, Maďar-
ska, Německa, Polska, 
Portugalska, Rakouska, 
Rumunska, Slovenska, 
Slovinska, Španělska, 
Švýcarska, Ukrajiny  
a USA. Výprava jevíč-
ských skautů a skau-
tek bývá nepřehléd-
nutelná, a tak nás  
i letos před obřadem 
odchytila na rozhovor 
reportérka České te-
levize p. Martina Tla-
chová – pozorní diváci 
mohli mj. zaznamenat 
zmínku o nás ve večer-
ních Událostech na ČT 
a následně nás i vidět 
na ČT v pořadu Týden  
v regionech.
A pak jsme se vydali na 
zpáteční cestu a Bet-
lémské světlo dovezli  
v pořádku do Jevíčka. 

Mgr. Petr Votroubek

Ohlédnutí za druhým basketbalovým 
rokem

Začátkem ledna 2018 jsme oslavili dva roky od založení Basketbalo-
vého klubu Jevíčko, z. s. V současné době trénujeme 70 registrova-
ných dětí ve věku od 7 do 18 let. Máme za sebou účast na turnajích 
mimo region Jevíčka, přátelské zápasy v Brně, Znojmě, Vysokém Mýtě, 
Mohelnici, Boskovicích. Zahájili jsme spolupráci s významnými basket-
balovými kluby ve Svitavách a v Prostějově. Koncem roku 2017 nás 
navštívil pan Ing. Bálint, který je trenérem mládeže v prostějovském 
extraligovém  klubu a předvedl náborový trénink chlapců kategorie 
U19. Z Opavy přijeli zástupci trenérů mládeže a ukázali nám, jak tré-
novat s těmi nejmenšími. Jsme v kontaktu s panem Ing. Dolinkem, 
regionálním manžerem České basketbalové federace pro oblast Mo-
ravy. Máme jeho pozvání na dubnové setkání se zástupci federace  
v Praze, kde budeme probírat začlenění družstva starších dívek  
a chlapců do republikových soutěží. V dubnu plánujeme uspořádat 
turnaj v hale TJ na Žlibkách pro 10 družstev ze spřátelených klubů  
z celé ČR. Zkrátka, čeká nás opět perný rok 2018, plný trénování, práce  
s dětmi a hlavně boje proti tabletům, mobilům a polehávání dětí doma 
u TV. Děkujeme městu Jevíčku za přízeň v roce 2017, samozřejmě všem 
sponzorům a těšíme se na další akce s krásnou kolektivní hrou – bas-
ketbalem.
Trénujeme 5x týdně v halách na ZŠ a v hale TJ na Žlíbkách.

Minižáci 1. – 3. třída  Andrea Müllerová a Blanka Langerová
Kluci 4. – 6. třída   Andrea Müllerová, Zdeněk Bombera
Holky 4. – 6. třída   Radek Vymětal
Kluci 7. třída +   Tomáš Ducháček a František Kedroutek 
Holky 7. třída +    Ondra Štěpánek, Andrea Müllerová 

Tyto informace naleznete i na webových stránkách 
www.basketjevicko.cz

Přijďte mezi nás :-) Kontakt: vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938
Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO SKAUTI JEVÍČKO
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Minižáci 1. – 3. třída  Andrea Müllerová a Blanka Langerová
Kluci 4. – 6. třída   Andrea Müllerová, Zdeněk Bombera
Holky 4. – 6. třída   Radek Vymětal
Kluci 7. třída +   Tomáš Ducháček a František Kedroutek 
Holky 7. třída +    Ondra Štěpánek, Andrea Müllerová 

Tyto informace naleznete i na webových stránkách 
www.basketjevicko.cz

Přijďte mezi nás :-) Kontakt: vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938
Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO SKAUTI JEVÍČKO
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Společenská rubrika
leden 2018

Naši jubilanti:

Anna Pešková
Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Lucie Továrková
Blahopřejeme rodičům i dětem

Z našich řad odešli:

Anna Urbánková
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice

POZVÁNKA
Masopustní průvod 2018
Rok uběhl jako voda a je tu opět „Maso-
pust“. Takže Vás všechny (malé i velké) 
srdečně zveme na tradiční „Masopust-
ní průvod“. Letos v naší vesnici proběhne  
v sobotu 10. února 2018. Sraz masek bude v 11.30 hod u hasičské zbrojnice. Ve 
12.00 hod všichni společně půjdeme požádat pana starostu o povolení, abychom 
mohli tento den zpívat, tančit a být veselí. Navštívíme obyvatele nejen Biskupic, ale  
i Flintora a Zálesí.
Ukončení masopustního průvodu bude v „kulturní místnosti“ – technické zázemí obce 
(bývalé JZD). Ukončení masopustního průvodu je plánováno ve večerních hodinách. 
Připravili jsme si pro vás kulturní program „Pochovávání basy“. Je připravená bohatá 
tombola, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.
Takže přijďte se s námi pobavit, zazpívat, zatančit a hlavně se veselit a udržet několik 
desítek let starou „masopustní“ tradici v naší obci.

                Helena Neuerová, ČČK

UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada  
poplatku za svoz a likvidaci  

komunálního odpadu,  
úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu dle OZV zůstává stejný jako v roce 
2017 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Po-
platek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 
a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově 
a to nejpozději do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku nebo ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna 
a do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku. 
Poplatek můžete uhradit v hoto-
vosti v kanceláři OÚ nebo na účet č. 
1283423349/0800. Pokud se rozhodnete 
pro platbu přes účet jako VS uveďte číslo 
domu. Občané Zálesí uvedou před číslo 
domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21). Také je 
nutno uhradit poplatek za psa – sazba po-
platku za jednoho psa činí 100,- Kč/rok, za 
druhého a každého dalšího psa se zvyšuje 
poplatek o 50% sazby poplatku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 6. ledna 2018 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní charity Moravská Třebová 
celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2018.
Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro 
děti a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na po-
moc našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky  
http://www.trikralovasbirka.cz/ 
V naší obci bylo vykoledováno 12. 906,- Kč.Děkujeme. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům a koledníkům, že jim nejsou lho-
stejné osudy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary.
Jako poděkování pro koledníky a ty, kteří se podíleli na organizaci sbírky, připravila OCHMT 
bruslení na zimním stadionu  
v Moravské Třebové a pro-
jekci pohádky v kině.
Děkuji otci za požehnání, 
paní Lexmanové, hlavní ko-
ordinátorce OCHMT, dále 
pak koledníkům Gitušce, 
Emičce a Nelince, Honzíkovi, 
Zuzce, Katce, Aničce K., Karo-
línce, Tomovi a doprovodům 
Aleně, Evě a Aničce N.

Filip Procházka,  
místostarosta obce

prosinec 2017
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Naše obec se může pyšnit mistrem 
světa - Miroslav Zapletal

Česká policie se může od listopadu pyšnit tím, že v jejích řadách působí 
nejlepší uniformovaný střelec planety. Člen královéhradecké zásahové 
jednotky Miroslav Zapletal za sebou nechal dvě stovky soupeřů a z po-
licejních her se vrátil jako mistr světa ve sportovní a dynamické střelbě.

Miroslav Zapletal (43) 
Narodil se 26. dubna 1974 v Moravské Třebové. Jeho rodištěm je malá 
víska na Malé Hané – Biskupice u Jevíčka. Pracuje jako instruktor stře-
lecké přípravy zásahové jednotky v Hradci Králové. U policie působí od 
roku 1994. Policejní hodnotou je nadpraporčík.

Sportovní a dynamické střelbě se věnuje téměř deset let. Od roku 2009 
je členem reprezentačního týmu, patří ke světové špičce. V listopadu 
2017 se v této disciplíně stal mistrem světa, v týmové soutěži získal 
stříbrnou medaili. V minulosti třikrát zvítězil na mistrovství republiky 
(2010, 2011, 2012). Zlato si přivezl také z mezinárodního šampioná-
tu na Novém Zélandě (2010), mistrovství Afriky (2012) či mistrovství 
Evropy (2013), kde uspěl v týmech. Drží titul několikanásobného poli-
cejního mistra ve střelbě ze služebních krátkých zbraní. Působí v divizi 
production, v níž se používají sériově vyráběné zbraně bez úprav. Střílí 
s pistolí CZ 75 SP-01 Shadow ráže 9mm Luger, od roku 2017 pak s CZ 
Shadow 2.

V Abú Dhábí, kde se konal druhý ročník světových policejních her, se 
střetly přibližně dvě stovky střelců z ozbrojených složek více než třiceti 
zemí světa. Česko mělo v této disciplíně šest zástupců, tři muže a tři 
ženy. „Tušil jsem, že když se mi povede dobrý začátek a neudělám zá-
sadní chybu, mohla by to být bedna,“ líčí, vědom si svých kvalit, dlou-
holetý střelecký instruktor zásahové jednotky v Hradci Králové. „Na 
vítězství jsem ale opravdu nemyslel,“ dodává vzápětí.

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE REPORTÁŽ S MIROSLAVEM ZAPLETALEM

 

                  
 

Tisková zpráva 

Tříkrálová sbírka 2018 pod Charitou Moravská Třebová 
Letos se konala Tříkrálová sbírka po Charitou Moravská Třebová již po 18té a opět potvrdila štědrost našich 
občanů i ochotu koledníků. 

Celkový výnos sbírky v našem regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko a na území Velkopatovicka činí částku 
649 561,00 Kč, což  je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více  jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo 
s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků!  

Všem  koledníkům,  dospělým  i  dětem,  patří  náš  upřímný  dík!  Velké  poděkování  patří  také  všem,  kteří  se 
podíleli  na  přípravě  a  organizaci  sbírky,  zejména  jednotlivým  koordinátorům  a  charitním  pracovníkům, 
starostům, starostkám a zaměstnancům obecních úřadů, kněžím a farnostem, bratřím Františkánům, školám, 
školkám a mnoha dalším dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, 
skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Touto cestou také děkujeme společnosti VHOS, a.s. za  
pomoc při zajištění tištěných materiálů v rámci organizace sbírky na Jevíčsku. 

Srdečné  poděkování  patří  samozřejmě  také  všem  štědrým  dárcům,  kteří  naší  charitě  opět  projevili  svou 
důvěru.  

Na závěr koledování ve spolupráci s Římskokatolickou farností   Mor. Třebová a účinkujícími sólisty Kateřinou 
Hlouškovou  a  jejími  hosty  byl  zorganizován  Tříkrálový  koncert  v klášterním  kostele  sv.  Josefa  v Moravské 
Třebové. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jevíčko, Městem Jevíčko, pěveckými sbory Cantilo Jevíčko 
a Fermáta Moravská Třebová v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku byl zorganizován druhý Tříkrálový 
benefiční  koncert.  Všem  účinkujícím  patří  rovněž  velké  poděkování  za  hluboký  umělecký  prožitek,  který 
umocnil radost z letošního koledování a štědrosti dárců. 
Odměnou  pro  koledníky  je  i  letos  Tříkrálové  bruslení  a  Tříkrálové  kino,  čímž  chceme  poděkovat  zejména 
dětským koledníkům. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní 
pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.  
 
Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky 
 
V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018 
   
Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová 
Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

14 /   Únor 2018

Společenská rubrika
leden 2018

Naši jubilanti:

Anna Pešková
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Lucie Továrková
Blahopřejeme rodičům i dětem

Z našich řad odešli:

Anna Urbánková
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice

POZVÁNKA
Masopustní průvod 2018
Rok uběhl jako voda a je tu opět „Maso-
pust“. Takže Vás všechny (malé i velké) 
srdečně zveme na tradiční „Masopust-
ní průvod“. Letos v naší vesnici proběhne  
v sobotu 10. února 2018. Sraz masek bude v 11.30 hod u hasičské zbrojnice. Ve 
12.00 hod všichni společně půjdeme požádat pana starostu o povolení, abychom 
mohli tento den zpívat, tančit a být veselí. Navštívíme obyvatele nejen Biskupic, ale  
i Flintora a Zálesí.
Ukončení masopustního průvodu bude v „kulturní místnosti“ – technické zázemí obce 
(bývalé JZD). Ukončení masopustního průvodu je plánováno ve večerních hodinách. 
Připravili jsme si pro vás kulturní program „Pochovávání basy“. Je připravená bohatá 
tombola, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.
Takže přijďte se s námi pobavit, zazpívat, zatančit a hlavně se veselit a udržet několik 
desítek let starou „masopustní“ tradici v naší obci.

                Helena Neuerová, ČČK

UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada  
poplatku za svoz a likvidaci  

komunálního odpadu,  
úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu dle OZV zůstává stejný jako v roce 
2017 a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Po-
platek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 
a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově 
a to nejpozději do 30. dubna příslušného 
kalendářního roku nebo ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna 
a do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku. 
Poplatek můžete uhradit v hoto-
vosti v kanceláři OÚ nebo na účet č. 
1283423349/0800. Pokud se rozhodnete 
pro platbu přes účet jako VS uveďte číslo 
domu. Občané Zálesí uvedou před číslo 
domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21). Také je 
nutno uhradit poplatek za psa – sazba po-
platku za jednoho psa činí 100,- Kč/rok, za 
druhého a každého dalšího psa se zvyšuje 
poplatek o 50% sazby poplatku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 6. ledna 2018 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní charity Moravská Třebová 
celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2018.
Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro 
děti a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na po-
moc našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky  
http://www.trikralovasbirka.cz/ 
V naší obci bylo vykoledováno 12. 906,- Kč.Děkujeme. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům a koledníkům, že jim nejsou lho-
stejné osudy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary.
Jako poděkování pro koledníky a ty, kteří se podíleli na organizaci sbírky, připravila OCHMT 
bruslení na zimním stadionu  
v Moravské Třebové a pro-
jekci pohádky v kině.
Děkuji otci za požehnání, 
paní Lexmanové, hlavní ko-
ordinátorce OCHMT, dále 
pak koledníkům Gitušce, 
Emičce a Nelince, Honzíkovi, 
Zuzce, Katce, Aničce K., Karo-
línce, Tomovi a doprovodům 
Aleně, Evě a Aničce N.

Filip Procházka,  
místostarosta obce

prosinec 2017
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Naše obec se může pyšnit mistrem 
světa - Miroslav Zapletal

Česká policie se může od listopadu pyšnit tím, že v jejích řadách působí 
nejlepší uniformovaný střelec planety. Člen královéhradecké zásahové 
jednotky Miroslav Zapletal za sebou nechal dvě stovky soupeřů a z po-
licejních her se vrátil jako mistr světa ve sportovní a dynamické střelbě.

Miroslav Zapletal (43) 
Narodil se 26. dubna 1974 v Moravské Třebové. Jeho rodištěm je malá 
víska na Malé Hané – Biskupice u Jevíčka. Pracuje jako instruktor stře-
lecké přípravy zásahové jednotky v Hradci Králové. U policie působí od 
roku 1994. Policejní hodnotou je nadpraporčík.

Sportovní a dynamické střelbě se věnuje téměř deset let. Od roku 2009 
je členem reprezentačního týmu, patří ke světové špičce. V listopadu 
2017 se v této disciplíně stal mistrem světa, v týmové soutěži získal 
stříbrnou medaili. V minulosti třikrát zvítězil na mistrovství republiky 
(2010, 2011, 2012). Zlato si přivezl také z mezinárodního šampioná-
tu na Novém Zélandě (2010), mistrovství Afriky (2012) či mistrovství 
Evropy (2013), kde uspěl v týmech. Drží titul několikanásobného poli-
cejního mistra ve střelbě ze služebních krátkých zbraní. Působí v divizi 
production, v níž se používají sériově vyráběné zbraně bez úprav. Střílí 
s pistolí CZ 75 SP-01 Shadow ráže 9mm Luger, od roku 2017 pak s CZ 
Shadow 2.

V Abú Dhábí, kde se konal druhý ročník světových policejních her, se 
střetly přibližně dvě stovky střelců z ozbrojených složek více než třiceti 
zemí světa. Česko mělo v této disciplíně šest zástupců, tři muže a tři 
ženy. „Tušil jsem, že když se mi povede dobrý začátek a neudělám zá-
sadní chybu, mohla by to být bedna,“ líčí, vědom si svých kvalit, dlou-
holetý střelecký instruktor zásahové jednotky v Hradci Králové. „Na 
vítězství jsem ale opravdu nemyslel,“ dodává vzápětí.
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649 561,00 Kč, což  je o 221 216 Kč více, než v loňském roce. Do více  jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo 
s koledou na rtech celkem 150 skupin koledníků, což je kolem 600 dobrovolníků!  

Všem  koledníkům,  dospělým  i  dětem,  patří  náš  upřímný  dík!  Velké  poděkování  patří  také  všem,  kteří  se 
podíleli  na  přípravě  a  organizaci  sbírky,  zejména  jednotlivým  koordinátorům  a  charitním  pracovníkům, 
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skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Touto cestou také děkujeme společnosti VHOS, a.s. za  
pomoc při zajištění tištěných materiálů v rámci organizace sbírky na Jevíčsku. 

Srdečné  poděkování  patří  samozřejmě  také  všem  štědrým  dárcům,  kteří  naší  charitě  opět  projevili  svou 
důvěru.  

Na závěr koledování ve spolupráci s Římskokatolickou farností   Mor. Třebová a účinkujícími sólisty Kateřinou 
Hlouškovou  a  jejími  hosty  byl  zorganizován  Tříkrálový  koncert  v klášterním  kostele  sv.  Josefa  v Moravské 
Třebové. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností Jevíčko, Městem Jevíčko, pěveckými sbory Cantilo Jevíčko 
a Fermáta Moravská Třebová v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku byl zorganizován druhý Tříkrálový 
benefiční  koncert.  Všem  účinkujícím  patří  rovněž  velké  poděkování  za  hluboký  umělecký  prožitek,  který 
umocnil radost z letošního koledování a štědrosti dárců. 
Odměnou  pro  koledníky  je  i  letos  Tříkrálové  bruslení  a  Tříkrálové  kino,  čímž  chceme  poděkovat  zejména 
dětským koledníkům. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 plánujeme použit na: přímou pomoc potřebným, vybavení nově vzniklé Charitní 
pečovatelské služby, pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví.  
 
Celorepublikový výnos Tříkrálové sbírky 2018 můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky 
 
V Moravské Třebové dne: 18. 1. 2018 
   
Ludmila Dostálová, MBA, ředitelka Charity Moravská Třebová 
Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2018 
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Obec Chornice

Hasičský ples, 
               SDH Jaroměřice zve všechny na 

který se uskuteční 
v sobotu 24. února 

v kulturním domě v Chornicích. 
O hudební doprovod v průběhu 

celého večera se postará kapela Stofka. 
Zajištěno je chutné občerstvení a hodnotná tombola 

s televizorem jako hlavní cenou. 

Zpráva o vánočním vystoupení základní školy
Naše vánoční vystoupení proběhlo v době, kdy zpravodaj měl po uzávěrce, dovolte proto, abychom se vrátili do prosince 2017. Je totiž již tra-
dicí, že se v předvánočním čase každoročně setkáváme s rodiči i občany na kulturním školním programu. I na poslední vánoční program si děti 
připravily bohatou nabídku tanců, recitace, zpěvu i hry na hudební nástroje.
Velmi poetické bylo vystoupení se stínohrou, které navodilo atmosféru vánoční rodinné pohody. Samozřejmě nechyběla ani svižnější část plná 
rytmické moderní hudby. Dokonce se letos představil i soubor bubeníků s vařečkami. Velký potlesk sklidila také letící plastová kometa, kterou 
v obecenstvu účastníci nadšeně chytali. 
Připomeňme si fotografiemi některá z těchto vystoupení.

                                                                                           Mgr. Milena Truhlářová

Naši jubilanti v měsíci únoru:

 Jiřina Opluštilová

 Bedřich Hensl

 Darina Königová

 Ján Danihel

 Edith Sekerková 
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

PODĚKOVÁNÍ

Oblastní charita Moravská Tře-
bová upřímně děkuje všem dár-
cům i koledníkům, kteří svou 
štědrostí a obětavostí přispěli k 
letošní sbírce. V Chornicích byla 
vybrána hezká částka 24.365,- 
Kč.
Obec Chornice při této příleži-
tosti děkuje všem, kteří se roz-
hodli finančně přispět na opravu 
chornické kostelní věže. Dary či-
nily celkem 22.100,- Kč.

PŘIPRAVOVANé AKCE
Březen 

dětský karneval
divadelní představení – Čert nikdy nespí

Duben
kytarista Štěpán Rak – Domov můj

J A R O M Ě Ř I C E

Cena vstupného je 90,- Kč, místenka je za 10,- Kč. 
Vstupenky jsou v předprodeji u p. J. Sourala, tel. 736 716 422 

a prodávat se budou i na místě. 
Doprava z Jaroměřic a okolních obcí je zajištěna. 

Zahájení je ve 20,00 hodin a všichni jsou srdečně zváni.

www.jevicko.cz

                           Únor  2018   / 17Měsíčník města Jevíčka
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Cvičení MIMI a MAMI  pro děti 1,5 – 3 leté  
od 5. 1. 2018

Rozmanitost činnosti v Centru života podnikání v Ja-
roměřicích podpořila lektorka MgA. Zdeňka Selin-
gerová – cvičitelka dětské jógy s akreditací MŠMT.
V pátek 5.1. 2018 proběhla zahajovací hodina v přá-
telském duchu. Maminky a zejména děti si společné 
setkání velice pochvalovaly. Cvičení probíhá každý 
pátek od 10.00, mj. se i zpívá říkají říkanky, procvičuje se nožní klenba, děti se 
učí základní pozice pomocí plyšáků, tvoří malé drobnosti. Poplatek činí 200 
Kč/dítě (děti)+doprovod – za měsíc. Je možné vystavit doklad pro zdravotní 
pojišťovnu, která cvičení proplácí (např. VZP přispívá 500 Kč/ rok pro jedince).
Paní Selingerová se těší i na Vás a na Vaši ratolest.

CŽP

Z  Obecního úřadu
Je za námi prví měsíc roku 2018 a hned dvě události, které rozhýbaly veřejné mínění. Tou první 
byla bezesporu volba prezidenta republiky. V prvním kole přišlo hlas svému kandidátovi vložit 
do volební urny 62 % jaroměřických voličů a pořadí kandidátů téměř kopírovalo konečné pořadí 
v celé zemi – Miloš Zeman (329 hlasů), Jiří Drahoš (133), Pavel Fischer (44), Marek Hilšer (40), 
Michal Horáček (36), Mirek Topolánek (9), Jiří Hynek (4), Vratislav Kulhánek (2) a Petr Hannig 
(1).  Už známe i vítěze druhého kola. Jak v něm hlasovali jaroměřičtí  voliči  se můžete dočíst na 
webových stránkách obce nebo na úřední desce (redakční uzávěrka Zpravodaje byla ještě před 
druhým kolem volby).
       Mgr. Iveta Glocová

Vážení občané, máme po obci velké diskuze kolem odpadů  -  sleva z poplatku a systému třídění 
a svozu. Věříme, že většina nejasností je jen nedostatek informací a vzájemné nepochopení.
Sleva z poplatku je poděkování všem poplatníkům, kteří vozili odpady na sběrný dvůr. Pro ně to 
znamenalo vynaložit úsilí skladovat odpad a často i náklady spojené s odvozem. Obec tak moh-
la spustit evidenci odpadů, která je pro nás velmi důležitým nástrojem pro přehled o množství i 
druhu odpadu vyprodukovaného v obci. Samozřejmě děkujeme i těm, jež dále třídí do sběrných 
míst, nebo mají odpadu velmi málo.
Nehledejte v tom složitosti, důvody a cíle zavedení systému jsou velmi jednoduché. Nyní jsme 
ve fázi, kdy se učíme zodpovědně třídit odpad. Toto je absolutně nutné zvládnout, abychom 
mohli jít dál. Směr, kterým jsme se vydali je z našeho pohledu co nejpohodlnější pro občany a 
zároveň ekonomicky co nejvýhodnější. Není striktně dán, vše se ladí a mění podle skutečných 
potřeb. A každý Váš nápad rádi přivítáme. Tato fáze má i jednu stinnou stránku. Ano, jak jste si 
všimli, není spravedlivá pro všechny. Ani být nemůže.  Pokud půjdeme do detailu, museli by-
chom řešit každou domácnost samostatně, což zatím není možné. Takže jsme systém nastavili 
podle většiny, protože našim cílem je zapojit co nejvíc lidí. Pak nám ale do systému nezapadají 
extrémy na obou stranách, tedy jak ti, co mají odpadu málo (byť tohle by paradoxně mělo být 
správně) -  prostě nakupují tak, že jim odpad nevzniká atd., tak ti, co ho mají hodně (a třeba 
za to ani nemohou -  pleny, popel z uhlí atd.) To, že se třídí, se přirozeně projeví úbytkem ko-
munálního odpadu a nárůstem tříděného odpadu. A tady právě může nejvíce pomoci většina 
poplatníků. A co myslíme tím zodpovědně? To je zase důvod, proč je to zacíleno na většinu 
a musí se vše nastavit rozumně. Nechceme dát vzniknout myšlence, že vlastně nejlepší bude 
vysypat komunál sousedovi do popelnice, a když už tam budu, tak mu vezmu papír a petky, ať 

toho mám víc.
Jaká by mohla být další fáze? Nejdřív otázka proč vlastně třídit odpad? Spoustě 
z nás stačí ten ekologický důvod. Ale na každého dopadne důvod ekonomický. 
Dojde k navyšování skládkovného a budou další velké tlaky na snižování komu-
nálního odpadu. Tedy jedním z našich cílů je právě sjednotit ekologický cíl s tím 
ekonomickým. A to je možné právě v další fázi systémem „platíš jen za to, co se 
ti odveze“. Tady už jasně vidíme, že dává smysl, aby odpadu bylo co nejméně, 
a zároveň je to spravedlivé pro všechny. Ještě jsou ve hře výrobci, kteří na nás 
chrlí odpadový materiál. Na ně jsme bohužel krátcí, a tak musíme začít u sebe. 
         Stanislav Kosík, místostarosta

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únor své významné narozeniny 
oslaví:

KALINOVÁ LUDMILA
KOVÁŘÍK ERICH
POSPÍŠILOVÁ LUDMILA

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví  
a optimismus do dalších roků.

V posledním období se narodil 
KAREL DRAČKA
Chlapci i rodičům přejeme radost ze života  
a šťastně prožité společné chvíle.

Smutně jsme se rozloučili s jaroměřickými 
občany

ŠTĚPÁNKOU KNOLLOVOU
VILÉMEM VYKYDALEM
ANTONÍNEM POSPÍŠILEM
PETREM MUCHOU

Vyslovujeme upřímnou  
soustrast všem pozůstalým  
rodinám.

Tříkrálová sbírka 2018
V letošním roce se sedmého ročníku tříkrálové sbírky 
zúčastnilo opět 9 skupinek. V Jaroměřicích a Nových 
Dvorech koledovalo 30 dětí, 6 dospělých a 3 studentky! 
Bylo vykoledováno krásných  29.657,- Kč, za což vdě-
číme spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní bližní  
v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přejeme hojnost 
Božího požehnání a zdraví v roce 2018. 

Helena Lexmanová
www.jevicko.cz
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Přivítání Nového roku 2018
určitě si každý prožil dle svých zvyklostí a možností.
Kdo ale chtěl zahájit rok 2018 ve společnosti přátel a s cimbálovou 
muzikou Ječmínek, neváhal přijít v sobotu 6. ledna do výstavní síně 
„Dvoustovky“.
Po slavnostním přípitku se linuly tóny 
lidových písniček - rozjímavých i vese-
lých.
Společně jsme zrekapitulovali všechny 
více či méně vydařené akce loňského 
roku. Popřáli jsme si především zdraví a 
zdárný průběh plánované rekonstrukce 
výstavní síně a části knihovny, který nás 
čeká v tomto roce.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2018                              

Do 15. 2., výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS) Putovní výstava Má vlast, ukáz-
ka zajímavých míst a památek v naší republice, 
kde se uskutečnila zásadní rekonstrukce

2. 2. pátek, 9.00 h, VS Labyrint mezi lepore-
ly, říkanky s nejmenšími

4. 2. neděle, 9.00 – 16.30 h, VS, Kurz paličko-
vání s ing. Ivou Vanžurovou

8. 2. čtvrtek, 17.00 h v Domě zahrádkářů                                                                                
Charitativní dílnička pro každého ze všech 
věkových kategorií, kdo se chce naučit různé 
ruční práce. Zapojte se v ZO ČZS do pomoci, 
info na telefonu 734 472 204

9. 2. pátek, 15.00 h, VS, Výtvarná dílna FIMO 
s Pavlou Bílkovou, výroba barevných ozdob, 
náhrdelníků pro malé i velké parádnice, vstup-
né 20,- Kč

16. 2.- 16. 3., VS,  v půjčovní době knihovny 
PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 Výstava „STR-
HUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ Vytvořil ji na 
prostějovské hvězdárně RNDr. Jiří Prudký. 
Názornou formou shrnuje základní poznatky o 
Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru. Každý 
výstavní panel je uveden citátem z básnické 
sbírky Jana Nerudy – Písně kosmické 

16. 2. pátek, 18.00 h, VS  „LOVY SKVOSTŮ 
TEMNÉ OBLOHY“ přednáška Bc. Petra Ho-
rálka popularizátora astronomie, cestovatele 
a dobrodruha, ale především našeho předního 
a světově uznávaného astrofotografa

17. 2. sobota, 9.00 h, VS PLSTĚNÍ, zajímavá 
výtvarná dílna s Blankou Procházkovou pro 
děti i dospělé. Možnost zhotovení (dle věku 
a náročnosti)  - kapsičky na mobil, náramku, 

ozdobného šátku, plstěné brože. Předpoklá-
daná cena podle počtu účastníků  100 -150,- 
Kč včetně materiálu. Nutno předem nahlásit 
účast v knihovně.

23. 2. pátek, 18.00 h, VS „Cestou necestou  
s Janem Valíčkem“, rekapitulace 10ti letých 
výletů po našich památkách UNESCO a vý-
znamných místech u nás i v blízkém zahraničí. 

24. 2. sobota, 9.00 h, VS Volná dílna patch-
worku, příprava na výstavu v zámecké galerii 
v Konici od 15.3.2018                                                                                              

24. 2. sobota, 19.30 h, Pohostinství U Troja-
nů, vstupné 50,- Kč BABSKÉ BÁL, se zábav-
nými vstupy pořádajícího VJECHéTKU, hraje  
Studio 2 - ing. Burget

PŘIPRAVUJEME:                
BŘEZEN měsíc čtenářů, vyhodnocení nejlep-
ších čtenářů, registrace nových čtenářů zdar-
ma

2. 3. pátek, 18.00 h, VS  UGANDA -jak se žije 
v jedné z nejchudších zemí Afriky,  beseda  
s fotodokumentací z krásné africké země. Sou-
částí besedy bude prodej výrobků přímo  
z Ugandy,- ručně vyráběné ozdoby, ochut-
návka kávy z oblasti Mt. Elgon, výrobky 
z ugandské kávy a kakaových bobů. Zakoupe-
ním čehokoliv pomůžete ugandským sirotkům 
a chudým rodinám. Besedu povede Libuše 
Dostálová z nezávislého projektu Bwindi 
Orphans  
4.3. neděle, 9.00 h, VS  Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
4.3. neděle, odjezd autobusu 16.50 ze zastáv-
ky ČSAD Zájezd do brněnského divadla Ša-

pitó na hru L. Vančury „ROZMARNÉ LÉTO“ 
pořádá Městské kulturní středisko Konice  
a nabízí vstupenky a jízdné v ceně 499.- Kč, zá-
jem se zálohou možno nahlásit v jaroměřické 
knihovně do 14.2.2018, jinak v TIC Konice, tel.: 
582 334 987
6.3. úterý, Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci, začátek představení v 19.00 h                                                                              
Robert Balogh QUEEN - The show must go 
on! příběh o Freddiem Mercurym - rockové le-
gendě, odjezd autobusu Biskupice 16.40 h, Je-
víčko 16.50 h, V.Opatovice 17.00 h, Jaroměřice 
17.10 h. Vstupenka 340,- Kč,+ jízdné 85,-Kč=-
cena celkem 425,-Kč, studenti 238,-+85,-Kč=-
celkem 323,-Kč, Zájem se zálohou potvrďte, 
prosím, v knihovně do  16.2.2018 

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

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380
knihovnajaromerice@centrum.cz, 
 
POZOR ZMĚNA  
http://www.jaromerice.cz/knihovna.html 

ADVENTNÍ KONCERT
Nadační fond poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích se 17. prosin-
ce 2017 podělil s přáteli z Jaroměřic včetně okolí o krásné předvá-
noční a vánoční období v radosti v podobě děkovného adventního, 
oblíbeného, působivého koncertu Holóbek pod vedení pana Holuba  
z Protivanova. Všem, kteří toto hezké poslání opravy Kalvárie naplňují 
s podporou jak finanční, tak svou účastí při různých aktivitách smě-

řujících k cíli celkové opravy 
s nastartováním toho hlav-
ního - tj. duchovní obrody, 
aby člověk opět v tomto are-
álu mohl děkovat a vzdávat 
díky svému Stvořiteli za ne-
ocenitelný dar života v kráse  
a pokoji.

Předseda Jan Lexman 

Projektové  
vyučování pod 

názvem „KOČIČÍ 
REJ“ 

Dne 21. prosince proběhlo 
na naší škole v 1., 2. a 4. třídě 
projektové vyučování. Tento 
den se učilo vskutku netra-
dičně. Třídní učitelky Marce-
la Pudíková, Dagmar Valentová a Kateřina Továrková připravily výuku 
na téma „Kočičí rej“. Kostýmy 
a rekvizity v tomto duchu byly samozřejmostí. Děti zahájily den spo-
lečným focením a tancem na píseň Malé kotě. Součástí projektu bylo 
také čtení pohádky s kočičím hrdinou. Místo vánočních koled se ze 
třídy ozývalo mňoukání 
a kočičí písničky. Paní učitelky připravily pro děti „kočičí pracovní lis-
ty“ do matematiky a českého jazyka, kde nechybělo psaní a počítání  
v „kočičím“ duchu. Na závěr programu si každý jednotlivec nakreslil či 
ve skupince vytvořil svého kočičího kamaráda. Dětem se taková forma 
výuky moc líbila a jejich tanec o přestávce doslova připomínal kočičí 
rej. Projektový den se opravdu skvěle vydařil a již se všichni těšíme na 
další netradiční vyučování.

Mgr. Kateřina Továrková

Hosté, Ječmínek i oganizující Sbor pro občanské záležitosti vytvořili 
za podpory pojišťovny Generali veselou a optimistickou náladu. Pan 
Ladislav Sekanina a fa S-cart se zasloužili o nezištné překvapení na 
závěr – před odchodem jsme s nadějí klidných a spokojených dnů  
v roce 2018 obdivovali pestrobarevný ohňostroj, za který vyslovujeme 
poděkování. 

nevešlo se   Tříkrálová sbírka, cvičení mimi mami
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Cvičení MIMI a MAMI  pro děti 1,5 – 3 leté  
od 5. 1. 2018

Rozmanitost činnosti v Centru života podnikání v Ja-
roměřicích podpořila lektorka MgA. Zdeňka Selin-
gerová – cvičitelka dětské jógy s akreditací MŠMT.
V pátek 5.1. 2018 proběhla zahajovací hodina v přá-
telském duchu. Maminky a zejména děti si společné 
setkání velice pochvalovaly. Cvičení probíhá každý 
pátek od 10.00, mj. se i zpívá říkají říkanky, procvičuje se nožní klenba, děti se 
učí základní pozice pomocí plyšáků, tvoří malé drobnosti. Poplatek činí 200 
Kč/dítě (děti)+doprovod – za měsíc. Je možné vystavit doklad pro zdravotní 
pojišťovnu, která cvičení proplácí (např. VZP přispívá 500 Kč/ rok pro jedince).
Paní Selingerová se těší i na Vás a na Vaši ratolest.

CŽP

Z  Obecního úřadu
Je za námi prví měsíc roku 2018 a hned dvě události, které rozhýbaly veřejné mínění. Tou první 
byla bezesporu volba prezidenta republiky. V prvním kole přišlo hlas svému kandidátovi vložit 
do volební urny 62 % jaroměřických voličů a pořadí kandidátů téměř kopírovalo konečné pořadí 
v celé zemi – Miloš Zeman (329 hlasů), Jiří Drahoš (133), Pavel Fischer (44), Marek Hilšer (40), 
Michal Horáček (36), Mirek Topolánek (9), Jiří Hynek (4), Vratislav Kulhánek (2) a Petr Hannig 
(1).  Už známe i vítěze druhého kola. Jak v něm hlasovali jaroměřičtí  voliči  se můžete dočíst na 
webových stránkách obce nebo na úřední desce (redakční uzávěrka Zpravodaje byla ještě před 
druhým kolem volby).
       Mgr. Iveta Glocová

Vážení občané, máme po obci velké diskuze kolem odpadů  -  sleva z poplatku a systému třídění 
a svozu. Věříme, že většina nejasností je jen nedostatek informací a vzájemné nepochopení.
Sleva z poplatku je poděkování všem poplatníkům, kteří vozili odpady na sběrný dvůr. Pro ně to 
znamenalo vynaložit úsilí skladovat odpad a často i náklady spojené s odvozem. Obec tak moh-
la spustit evidenci odpadů, která je pro nás velmi důležitým nástrojem pro přehled o množství i 
druhu odpadu vyprodukovaného v obci. Samozřejmě děkujeme i těm, jež dále třídí do sběrných 
míst, nebo mají odpadu velmi málo.
Nehledejte v tom složitosti, důvody a cíle zavedení systému jsou velmi jednoduché. Nyní jsme 
ve fázi, kdy se učíme zodpovědně třídit odpad. Toto je absolutně nutné zvládnout, abychom 
mohli jít dál. Směr, kterým jsme se vydali je z našeho pohledu co nejpohodlnější pro občany a 
zároveň ekonomicky co nejvýhodnější. Není striktně dán, vše se ladí a mění podle skutečných 
potřeb. A každý Váš nápad rádi přivítáme. Tato fáze má i jednu stinnou stránku. Ano, jak jste si 
všimli, není spravedlivá pro všechny. Ani být nemůže.  Pokud půjdeme do detailu, museli by-
chom řešit každou domácnost samostatně, což zatím není možné. Takže jsme systém nastavili 
podle většiny, protože našim cílem je zapojit co nejvíc lidí. Pak nám ale do systému nezapadají 
extrémy na obou stranách, tedy jak ti, co mají odpadu málo (byť tohle by paradoxně mělo být 
správně) -  prostě nakupují tak, že jim odpad nevzniká atd., tak ti, co ho mají hodně (a třeba 
za to ani nemohou -  pleny, popel z uhlí atd.) To, že se třídí, se přirozeně projeví úbytkem ko-
munálního odpadu a nárůstem tříděného odpadu. A tady právě může nejvíce pomoci většina 
poplatníků. A co myslíme tím zodpovědně? To je zase důvod, proč je to zacíleno na většinu 
a musí se vše nastavit rozumně. Nechceme dát vzniknout myšlence, že vlastně nejlepší bude 
vysypat komunál sousedovi do popelnice, a když už tam budu, tak mu vezmu papír a petky, ať 

toho mám víc.
Jaká by mohla být další fáze? Nejdřív otázka proč vlastně třídit odpad? Spoustě 
z nás stačí ten ekologický důvod. Ale na každého dopadne důvod ekonomický. 
Dojde k navyšování skládkovného a budou další velké tlaky na snižování komu-
nálního odpadu. Tedy jedním z našich cílů je právě sjednotit ekologický cíl s tím 
ekonomickým. A to je možné právě v další fázi systémem „platíš jen za to, co se 
ti odveze“. Tady už jasně vidíme, že dává smysl, aby odpadu bylo co nejméně, 
a zároveň je to spravedlivé pro všechny. Ještě jsou ve hře výrobci, kteří na nás 
chrlí odpadový materiál. Na ně jsme bohužel krátcí, a tak musíme začít u sebe. 
         Stanislav Kosík, místostarosta

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únor své významné narozeniny 
oslaví:

KALINOVÁ LUDMILA
KOVÁŘÍK ERICH
POSPÍŠILOVÁ LUDMILA

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví  
a optimismus do dalších roků.

V posledním období se narodil 
KAREL DRAČKA
Chlapci i rodičům přejeme radost ze života  
a šťastně prožité společné chvíle.

Smutně jsme se rozloučili s jaroměřickými 
občany

ŠTĚPÁNKOU KNOLLOVOU
VILÉMEM VYKYDALEM
ANTONÍNEM POSPÍŠILEM
PETREM MUCHOU

Vyslovujeme upřímnou  
soustrast všem pozůstalým  
rodinám.

Tříkrálová sbírka 2018
V letošním roce se sedmého ročníku tříkrálové sbírky 
zúčastnilo opět 9 skupinek. V Jaroměřicích a Nových 
Dvorech koledovalo 30 dětí, 6 dospělých a 3 studentky! 
Bylo vykoledováno krásných  29.657,- Kč, za což vdě-
číme spoluobčanům, kterým nejsou lhostejní bližní  
v nouzi. Za vše upřímně děkujeme a přejeme hojnost 
Božího požehnání a zdraví v roce 2018. 

Helena Lexmanová
www.jevicko.cz
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Přivítání Nového roku 2018
určitě si každý prožil dle svých zvyklostí a možností.
Kdo ale chtěl zahájit rok 2018 ve společnosti přátel a s cimbálovou 
muzikou Ječmínek, neváhal přijít v sobotu 6. ledna do výstavní síně 
„Dvoustovky“.
Po slavnostním přípitku se linuly tóny 
lidových písniček - rozjímavých i vese-
lých.
Společně jsme zrekapitulovali všechny 
více či méně vydařené akce loňského 
roku. Popřáli jsme si především zdraví a 
zdárný průběh plánované rekonstrukce 
výstavní síně a části knihovny, který nás 
čeká v tomto roce.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc únor 2018                              

Do 15. 2., výstavní síň Centra života a pod-
nikání (VS) Putovní výstava Má vlast, ukáz-
ka zajímavých míst a památek v naší republice, 
kde se uskutečnila zásadní rekonstrukce

2. 2. pátek, 9.00 h, VS Labyrint mezi lepore-
ly, říkanky s nejmenšími

4. 2. neděle, 9.00 – 16.30 h, VS, Kurz paličko-
vání s ing. Ivou Vanžurovou

8. 2. čtvrtek, 17.00 h v Domě zahrádkářů                                                                                
Charitativní dílnička pro každého ze všech 
věkových kategorií, kdo se chce naučit různé 
ruční práce. Zapojte se v ZO ČZS do pomoci, 
info na telefonu 734 472 204

9. 2. pátek, 15.00 h, VS, Výtvarná dílna FIMO 
s Pavlou Bílkovou, výroba barevných ozdob, 
náhrdelníků pro malé i velké parádnice, vstup-
né 20,- Kč

16. 2.- 16. 3., VS,  v půjčovní době knihovny 
PO, ST 9-11, 13-16, PÁ 13-18 Výstava „STR-
HUJÍCÍ SNÍMKY Z VESMÍRU“ Vytvořil ji na 
prostějovské hvězdárně RNDr. Jiří Prudký. 
Názornou formou shrnuje základní poznatky o 
Sluneční soustavě i vzdáleném vesmíru. Každý 
výstavní panel je uveden citátem z básnické 
sbírky Jana Nerudy – Písně kosmické 

16. 2. pátek, 18.00 h, VS  „LOVY SKVOSTŮ 
TEMNÉ OBLOHY“ přednáška Bc. Petra Ho-
rálka popularizátora astronomie, cestovatele 
a dobrodruha, ale především našeho předního 
a světově uznávaného astrofotografa

17. 2. sobota, 9.00 h, VS PLSTĚNÍ, zajímavá 
výtvarná dílna s Blankou Procházkovou pro 
děti i dospělé. Možnost zhotovení (dle věku 
a náročnosti)  - kapsičky na mobil, náramku, 

ozdobného šátku, plstěné brože. Předpoklá-
daná cena podle počtu účastníků  100 -150,- 
Kč včetně materiálu. Nutno předem nahlásit 
účast v knihovně.

23. 2. pátek, 18.00 h, VS „Cestou necestou  
s Janem Valíčkem“, rekapitulace 10ti letých 
výletů po našich památkách UNESCO a vý-
znamných místech u nás i v blízkém zahraničí. 

24. 2. sobota, 9.00 h, VS Volná dílna patch-
worku, příprava na výstavu v zámecké galerii 
v Konici od 15.3.2018                                                                                              

24. 2. sobota, 19.30 h, Pohostinství U Troja-
nů, vstupné 50,- Kč BABSKÉ BÁL, se zábav-
nými vstupy pořádajícího VJECHéTKU, hraje  
Studio 2 - ing. Burget

PŘIPRAVUJEME:                
BŘEZEN měsíc čtenářů, vyhodnocení nejlep-
ších čtenářů, registrace nových čtenářů zdar-
ma

2. 3. pátek, 18.00 h, VS  UGANDA -jak se žije 
v jedné z nejchudších zemí Afriky,  beseda  
s fotodokumentací z krásné africké země. Sou-
částí besedy bude prodej výrobků přímo  
z Ugandy,- ručně vyráběné ozdoby, ochut-
návka kávy z oblasti Mt. Elgon, výrobky 
z ugandské kávy a kakaových bobů. Zakoupe-
ním čehokoliv pomůžete ugandským sirotkům 
a chudým rodinám. Besedu povede Libuše 
Dostálová z nezávislého projektu Bwindi 
Orphans  
4.3. neděle, 9.00 h, VS  Kurz paličkování  
s ing. Ivou Vanžurovou
4.3. neděle, odjezd autobusu 16.50 ze zastáv-
ky ČSAD Zájezd do brněnského divadla Ša-

pitó na hru L. Vančury „ROZMARNÉ LÉTO“ 
pořádá Městské kulturní středisko Konice  
a nabízí vstupenky a jízdné v ceně 499.- Kč, zá-
jem se zálohou možno nahlásit v jaroměřické 
knihovně do 14.2.2018, jinak v TIC Konice, tel.: 
582 334 987
6.3. úterý, Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci, začátek představení v 19.00 h                                                                              
Robert Balogh QUEEN - The show must go 
on! příběh o Freddiem Mercurym - rockové le-
gendě, odjezd autobusu Biskupice 16.40 h, Je-
víčko 16.50 h, V.Opatovice 17.00 h, Jaroměřice 
17.10 h. Vstupenka 340,- Kč,+ jízdné 85,-Kč=-
cena celkem 425,-Kč, studenti 238,-+85,-Kč=-
celkem 323,-Kč, Zájem se zálohou potvrďte, 
prosím, v knihovně do  16.2.2018 

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

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380
knihovnajaromerice@centrum.cz, 
 
POZOR ZMĚNA  
http://www.jaromerice.cz/knihovna.html 

ADVENTNÍ KONCERT
Nadační fond poutního místa Kalvárie v Jaroměřicích se 17. prosin-
ce 2017 podělil s přáteli z Jaroměřic včetně okolí o krásné předvá-
noční a vánoční období v radosti v podobě děkovného adventního, 
oblíbeného, působivého koncertu Holóbek pod vedení pana Holuba  
z Protivanova. Všem, kteří toto hezké poslání opravy Kalvárie naplňují 
s podporou jak finanční, tak svou účastí při různých aktivitách smě-

řujících k cíli celkové opravy 
s nastartováním toho hlav-
ního - tj. duchovní obrody, 
aby člověk opět v tomto are-
álu mohl děkovat a vzdávat 
díky svému Stvořiteli za ne-
ocenitelný dar života v kráse  
a pokoji.

Předseda Jan Lexman 

Projektové  
vyučování pod 

názvem „KOČIČÍ 
REJ“ 

Dne 21. prosince proběhlo 
na naší škole v 1., 2. a 4. třídě 
projektové vyučování. Tento 
den se učilo vskutku netra-
dičně. Třídní učitelky Marce-
la Pudíková, Dagmar Valentová a Kateřina Továrková připravily výuku 
na téma „Kočičí rej“. Kostýmy 
a rekvizity v tomto duchu byly samozřejmostí. Děti zahájily den spo-
lečným focením a tancem na píseň Malé kotě. Součástí projektu bylo 
také čtení pohádky s kočičím hrdinou. Místo vánočních koled se ze 
třídy ozývalo mňoukání 
a kočičí písničky. Paní učitelky připravily pro děti „kočičí pracovní lis-
ty“ do matematiky a českého jazyka, kde nechybělo psaní a počítání  
v „kočičím“ duchu. Na závěr programu si každý jednotlivec nakreslil či 
ve skupince vytvořil svého kočičího kamaráda. Dětem se taková forma 
výuky moc líbila a jejich tanec o přestávce doslova připomínal kočičí 
rej. Projektový den se opravdu skvěle vydařil a již se všichni těšíme na 
další netradiční vyučování.

Mgr. Kateřina Továrková

Hosté, Ječmínek i oganizující Sbor pro občanské záležitosti vytvořili 
za podpory pojišťovny Generali veselou a optimistickou náladu. Pan 
Ladislav Sekanina a fa S-cart se zasloužili o nezištné překvapení na 
závěr – před odchodem jsme s nadějí klidných a spokojených dnů  
v roce 2018 obdivovali pestrobarevný ohňostroj, za který vyslovujeme 
poděkování. 

nevešlo se   Tříkrálová sbírka, cvičení mimi mami
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PRODÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ 
měkké + tvrdé v délkách 2 m (pouze smrk. kulatina), 

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

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

Sháním chalupu, nebo starší domek či zemědělskou 
usedlost, se zahradou, pozemky, v okolí do 30 km 

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

Koupím rodinný domek se zahradou 
v Jevíčku, nebo v okolí Jevíčka.  
Opravy nevadí, nabídněte prosím. 

Tel.: 735 091 541.

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

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

družstevní, ani původní stav. Děkuji za nabídku. 
Tel.: 773 463 891.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

chatu v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny  
si zájemci mohou zamluvit na telefonním  

čísle 464 620 524 a 733 603 029  
nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

Prodám rodinný dům se dvěma samostatnými byty, 
garáží a zahradou v Jevíčku. Stavba z roku 1972 

bez nutných oprav. Tel.: 602 751 543.

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. 


