
se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Jevíčský zpravodaj
ZÁŘÍ  2018Měsíčník města Jevíčka

Fotoaktuality

Budova školky se rozsvítí veselými barvami

Vernisáž výstavy Architektura ve službách 
1. republiky

Opravy komunikací ve městě v režii SÚS

www.jevicko.cz

1258-2018     Ohlédnutí za poutí 
Vážení čtenáři,
třetí srpnový víkend proběhl v Jevíčku v duchu tradiční Jevíčské pouti  
a také hlavní části oslav 760. výročí povýšení Jevíčka na město královské. 

Pokud jste měli možnost u toho být, tak Vám velmi děkuji za podporu této dvojité slavnostní 
události přemyslovského města Jevíčka.
Jevíčská pouť jakožto církevní svátek našeho kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie se oprávněně ukáza-
la v duchu pravé atmosféry hodů. Pokud jste někdy 
měli možnost účastnit se „hodů“ na jižní Moravě, tak 
jistě víte, že se slaví a veselí od pátku až do neděle. 
Stejně proběhly i hody v Jevíčku, slavnostně, důstoj-
ně a vesele. V pátek 17. 8. jsme zahájili víkend vzpo-
mínkou na prvního českého starostu Města Jevíčka 
MUDr. Jana Klimeše (1843 – 1899) na místním hřbito-
vě, poté jsme se přesunuli k Městskému úřadu Jevíč-
ko, kde se sešla celá řada hostů z řad krajských představitelů, starostů okolních měst a obcí  
a také bývalých starostů a místostarostů města doplněný velkým zástupem občanů našeho města  
a dalších hostů, abychom společně odhalili nádhernou pískovcovou desku z dílny kamenoso-
chaře Štěpána Hemzala z Konice se znakem města a připomínkou slavného roku 1258, kdy Pře-
mysl Otakar II. povýšil Jevíčko na město královské. K výročí města jsme také následně pokřtili 
zcela novou knihu s názvem „JEVÍČKO“ autora PhDr. Oldřicha Koudelky v synagoze v Jevíčku za 
doprovodu houslového mistra Pavla Ereta.

Páteční oficiální část oslav se postupně přehoupla do sobotního od-
poledne, kdy se na jevíčském náměstí rozběhl kulturní program s vy-
stoupením regionálních a místních kapel, zakončen večerním koncer-
tem vynikající české zpěvačky Anety Langerové. Odhadem dva tisíce 
lidí tak zaplnilo Palackého náměstí do pozdních nočních hodin.
Neděle již pak byla ve znamení mše svaté, posezení na farní zahradě  
s dechových orchestrem ZUŠ Jevíčko, které měli jevíčští farníci nád-
herně připraveno. Odpoledne se na Palackého náměstí vystřídala  
řada vystupujících od dechovky Holóbkova mozeka, přes vystoupení 
ukrajinského  souboru, mažoretek Amorion, šermířů a vrcholem ne-
dělního odpoledne byl vynikající koncert Petra Spáleného a Milušky  
Voborníkové s kapelou Apollo band, při kterém opět zaplněné ná-
městí nadšeně provázelo tento úžasný a energií nabitý koncert.
Jsem velmi rád, že Jevíčská pouť a hlavní část oslav 760. výročí po-
výšení Jevíčka na město královské proběhla v takto skvělé atmo-

sféře bez zásadních problémů a za to vše patří obrovské poděkování všem, kteří se na tom 
podíleli. A to od vystupujících umělců, místních spolků a restauratérů, kteří zajistili vynika-
jící občerstvení pro návštěvníky, přes kulturní komisi města, jakožto hlavního dramaturga 
kulturního programu. Obrovské díky musím složit také zvukaři Mirku Horkému za perfekt-
ní zvuk, zajištění a koordinaci stavby pódia, osvětlení. V neposlední řadě si zaslouží podě-
kování pracovní složky města, a to techničtí pracovníci, kteří celý týden a víkend vše per-
fektně zvládli a také městská policie doplněná asistenty prevence kriminality, kteří se starali  
o bezpečnost a hladký průběh akce od dopravy přes dodržování veřejného pořádku.
Závěrečné poděkování patří všem sponzorům, díky kterým se podařilo získat na akci téměř  
100 tis. Kč sponzorských příspěvků. Byly to společnosti: Stavební vodohospodářská s.r.o., 
Kamenictví Hemzal Konice, Zahrada pro Vás - Petr Dokoupil, REHAU Automotive s.r.o., 
Zahradní technika Tlamka Boskovice, Autoservispneu Petr Zikmund, KERAX s.r.o., Sta-
vebniny Stupka s.r.o.,  Ing. Jan Král – stavební dozor, František Hanzal, cukrárna U Mlsné 
kočky – Aleš Ertl, Podlahářské práce Petr Bombera a společnost MUSICSOUNDSYSTEMS 
– Miroslav Horký.
Tímto rok oslav města zdaleka nekončí a tak Vás srdečně zvu na další akce, které se v Jevíčku 
pod záštitou výročí 760 uskuteční. Jako další to bude výstava výtvarných děl regionálních uměl-
ců od 7. 9. 2018 v synagoze v Jevíčku.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Nabídka prezentace volebním stranám kandidujícím v komunálních volbách
Rada Města Jevíčka schválila na svém jednání 20. 8. 2018 poskytnutí plochy o velikosti jed-
né strany A3 pro prezentaci  volebních sdružení, které podaly registraci kandidátní listiny 
pro komunální volby  v Jevíčku.
K prezentaci bude vyhrazena vitrína na autobusovém nádraží Palackého náměstí od 1. 9. 
do 7. 10. 2018 bezplatně. Materiál k prezentaci prosím v případě Vašeho zájmu odevzdejte 
v Turistickém informačním centru Jevíčko.

Vedení města
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MÍSTNÍ PLÁTEK VERSUS RYNEK 
Otřelou a prakticky nezodpověditelnou 
otázku, co bylo dřív, jestli vejce, nebo slepi-
ce, si prý pokládali již staří Řekové. Přežila 
dodneška a člověk ji tu a tam použije jako 
příměr k tomu či onomu problému, jehož 
příčina a podstata mu zůstává zastřena. Pří-
kladů bychom našli jistě bezpočet. Občas 
nebývá dokonce úplně jasné, plynou-li věci 
kolem nás z čiré náhody, nebo zda za nimi 
naopak někdo nestojí. Názory se obvykle 
různí. A stejně takto je diametrálně odlišný 
i pohled na podstatu médií. Co nebo kdo 
vlastně stojí za jejich nesporným vlivem? 
Jsou to ve svém základě média sama, kdo 
určuje naše trendy a naše názorové směry, 
anebo jsou sdělovací prostředky naopak 
pouhým nástrojem nás všech, kteří je růz-
ně využíváme? V těch nejlepších případech 
slouží k tomu, abychom veřejnost toliko 
informovali, vzdělávali, vedli lidi k zamyšle-
ní a podněcovali jejich vlastní rozum k ak-
tivitě, zatímco v tom případě horším, ne-li 
nejhorším, abychom co nejširšímu publiku 
vnucovali svůj vlastní názor a mohli pak  
s jeho zglajchšaltovaným myšlením dobře 
manipulovat. Stavíme se k otázce z jedné 
i té druhé strany, zatímco vlastní pravda 
může doutnat klidně někde uprostřed.   
Podle všelikých analýz mají na mínění ob-
čanů v malých městech nezanedbatelný 
vliv takzvaná radniční periodika, lidově 
řečeno místní plátky, jež v našem případě 
představuje Jevíčský zpravodaj. 
Náš měsíčník, jehož vydavatelem je Město 
Jevíčko, oslovuje široká spektra názorově 
různorodých čtenářů na Malé Hané, pro-
čež mu bývá přirozeně často i nemálo vy-
týkáno. Názory se perou, dnes jako kdysi 
či teprve nedávno. A abychom dali názo-
rovému spektru více svobody a z radnice 
k lidu nepromlouval pouze starosta sám, 
rozhodli jsme se před čtyřmi lety zařadit 
do obsahu listu i toto Okénko radních. Naší 
ambicí bylo dávat v něm opakovaně pro-
stor všem členům městské rady, kteří v po-
měrném počtu zastupují jednotlivá sdru-
žení zasedající v městském zastupitelstvu 
tak, jak jste si je sami navolili. Přirozeně 
jsme se nemohli vždy zcela vyhnout pre-
zentaci či obhajobě svých vlastních skutků 
a postojů, což je venkoncem pochopitel-
né. Prezentovali jsme se vám jednotlivě 
s našimi aktuálními názory a náhledy na 
věci, které jsme považovali v danou chvíli 
za ústřední.  Jednou to byly problémy, jež 
nám dělají vrásky na čele, druhdy úkoly –  
z našeho pohledu úspěšně zvládnuté nebo 
právě rozpracované. Pravidelně jsme vás 
rovněž informovali o všech investičních 
akcích, které vedly k dočasným omezením, 
a široce dalece bychom mohli pokračovat 
ve výčtu dalších obsahů. Přičemž ohlasy 
čtenářů, které jsme pak společně vníma-
li a bedlivě akceptovali, ne vždy s našimi 
názory korespondovaly. Nezbytná kritika 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Jana Gajdošová
Adolf Foret
Vladimír Jaroš
Ludmila Rovnerová
Ludmila Jelínková
Marie Staňková
Lubomír Weber
Jan Štindl
Gerda Zacharová

byla do ulic města nejčastěji šířena díky dnes 
již imaginárnímu, toliko diskuznímu a všemu 
lidu zpřístupněnému rynku, kde se propere 
absolutně všecko a kde jsou mluvčí o svých 
pravdách nezřídka skálopevně přesvědčeni. 
Notabene i publikovat lze na rynku cokoliv, 
co by nám ve zpravodaji patrně neprošlo. 
Tedy z tohoto pohledu je pak rynek jistě tím 
nejsvobodnějším médiem, jež nám může 
býti dopřáno. Skýtá navíc tu nejvyšší ochra-
nu pro mediátora, kterého bychom jen stě-
ží popotahovali za byť i poplašnou zprávu. 
Přeci, kdo by si co vzal z jedné paní, která na 
rynku vytrubovala, že na radnici úřadovala 
URNA?
To, že má Jevíčský zpravodaj právě takovou-
to konkurenci, je ale jenom dobře. Kritické 
reflexe čtenářů svědčí mimo jiné i o tom, 
že lidé nejsou ještě úplně lhostejní a k vě-
cem veřejným apatičtí. Ba v tomto kontextu 
nemohly být potom marné ani naše snahy 
oživit obsah místního plátku o co nejširší 
spektrum názorů, které nebudou publiková-
ny pouze účelově, nýbrž přispějí či povedou 
k tolik potřebné veřejné diskusi. 
Nezodpověditelné otázky, mezi něž patří 
třebas i ta, je-li přespříliš názorové plurality, 
jež nám skýtá právě ten zde tolik exponova-
ný rynek, ještě ku prospěchu věcí, či niko-
li, ať si zůstanou nezodpovězeny. Jsou holt 
oříšky mezi nebem a zemí, jež nedokážeme 
rozlousknout. Stejně jako si neumíme od-
povědět na otázku, co bylo dřív, jestli vejce, 
nebo slepice. S nedostupným tajemstvím se 
však dokážeme a musíme smířit. S čím se 
ovšem smiřovat nesmíme, jsou věci kolem 
nás, věci veřejné, které mají na naši společ-
nou přítomnost stejně jako budoucnost bez-
prostřední vliv. I bude-li Jevíčský zpravodaj 
nejen spolehlivým informátorem o místních 
akcích a událostech, ale rovněž tak obstojí-li 
jako médium podávající podněty k zamyšle-
ní a ke kritické reflexi občanů, pak díky bohu 
za něj.   

Příští redakční radě tohoto plátku, jeho při-
spěvatelům a korespondentům, stejně jako 
jeho čtenářům přeje vše dobré
  Váš Rudolf Beran

Sv. Norbert byl restaurován 
díky finanční podpoře  
Pardubického kraje

V polovině srpna bylo restaurátorem  
BcA. Danielem Bartošem dokončeno restau-
rování sochy sv. Norberta, kterou dal na kři-
žovatce ulic Třebovská a Okružní I postavit  
v roce 1752 místní kovář Norbert Kawan. Na 
přední straně podstavce je kruhová kartuše 
s reliéfem znaku kovářů - kladiva a podkovy. 
Ing. Jan Suchomel ve své knize „Čtení o Jevíč-
ku a Malé Hané“ uvádí překlad latinského ná-
pisu na podstavci: „K poctě a oslavě blažené-
ho Norberta byla zbudována přítomná socha 
nákladem občana Norberta Kawana.“ Pardu-
bický kraj přispěl na celkové náklady akce ve 
výši 137.655 Kč dotací 110.000 Kč z Programu 
podpory kultury a památkové péče. Poskyto-
vateli dotace děkujeme.

V průběhu restaurování socha přestála váž-
nou dopravní nehodu, ke které došlo na této 
křižovatce 20. července 2018. Můžeme pou-
ze usuzovat, že instalované lešení zabránilo 

pádu sochy na převrácený 
automobil, který se zastavil 
o jeho konstrukci. Přejme si, 
aby do budoucna k tako-
vým nešťastným událostem 
nedocházelo a socha svět-
ce na tomto místě shlíže-
la pouze na poklidný ruch 
Třebovské ulice.

Mgr. Miroslav Šafář

V Turistickém informačním centru Jevíčko 
na Palackého náměstí 
nově zakoupíte knihu 

PhDr. Oldřicha Koudelky
 Jevíčko za cenu 290 Kč.
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 46. zasedání 

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání  
46. zasedání Zastupitelstva města Je-
víčka, svolaného starostou města Duša-
nem Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 
odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu 
    Jevíčko,  
    Palackého nám. 1,   
    Jevíčko 
Doba konání: 24. 09. 2018 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním 
    na úřední desce
V Jevíčku dne 16. 08. 2018

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

 

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/89R/2018 bezplatný pronájem Panského 

dvora pro T. J. SK Jevíčko, z. s. k uspořá-
dání akce „Rozloučení s prázdninami“, 
která se uskuteční 1. 9. 2018 od 14:00 h

1b/89R/2018 bezplatný pronájem kulturního 
domu v Zadním Arnoštově Tarokové-
mu klubu Jevíčko k uspořádání tradič-
ního Jevíčského tarokového turnaje, 
který se uskuteční 13. 10. 2018 za úhra-
du spotřebované energie

2a/89R/2018 zápis do kroniky města za rok 
2017 a přiděluje kronikáři města od-
měnu ve výši dle zápisu

2b/89R/2018 zapůjčení 1 ks párty stanu měs-
ta, párty lavic a 30 ks skládacích židlí 
z důvodu rodinné oslavy na termín  
4. 8. 2018 žadateli dle zápisu s úhradou 
poplatku 500 Kč vč. DPH/den

3a/89R/2018 fakturaci společnosti AKVA-
MONT Svitavy, s. r. o., Hlavní 4246/4, 
Lačnov, 568 02 Svitavy, IČ: 15035221 ve 
výši 48.896 Kč bez DPH za nový živičný 
kryt na ulici Vrchlického

3b/89R/2018 přijetí dotace Ministerstva 
kultury ČR ve výši 30.000 Kč v rámci 
programu Podpora regionálních kul-
turních tradic - Připomínka a oslava 
významných výročí roku 2018 spja-
tých s naší státností na vydání knihy  
PhDr. O. Koudelky „Jevíčko“

3c/89R/2018 prodejní cenu knihy autora PhDr. 
O. Koudelky „Jevíčko“ na částku 290 Kč

3d/89R/2018 fakturaci firmy Ing. Eva Dvořá-
ková, Nerudova 174/46, 500 02 Hradec 
Králové, IČ: 72888008 ve výši 45.000 
Kč za provedení inženýrských činnos-
tí - zajištění územního rozhodnutí  
a stavebního povolení na akci: „PPO  
a přeložka splaškové kanalizace v sou-
vislosti s rozšířením areálu Rehau PEP-
SIN Jevíčko“

4/89R/2018 finanční částku 23.989 Kč vč. DPH 
na nákup ochranných zásahových pro-
středků pro JSDH Jevíčko

5a/89R/2018 prodloužení termínu dokonče-
ní stavebních prací na opravě kapličky  
v Zadním Arnoštově firmě LAKMAL,  
s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Letovi-
ce, IČ: 29313201 do 30. 9. 2018

5b/89R/2018 cenovou nabídku firmy MAT-EL, 
s. r. o., Českobratrská 136/7, 679 61 Le-

tovice, IČ: 60755211 na opravu a výmě-
nu 5 ks sloupů včetně svítidel veřejného 
osvětlení na ul. A. K. Vitáka a K. Čapka  
v Jevíčku a pověřuje investičního tech-
nika provedením objednávky

5c/89R/2018 finanční krytí na opravu veřej-
ného osvětlení v Zadním Arnoštově 
servisní firmě REGAM CZ, s. r. o., Brněn-
ská 775, Jevíčko, IČ: 01475665 v částce 
do 20.000 Kč bez DPH

5d/89R/2018 cenovou nabídku firmy LAKMAL, 
s. r. o., Rekreační 199/23, 679 61 Leto-
vice, IČ: 29313201 k provedení nátě-
ru objektu Mařínské studny za částku 
15.992 Kč bez DPH

5e/89R/2018 cenovou nabídku firmy Petr 
Bombera, Jaroměřice 393, 569 44 Jaro-
měřice, IČ: 64264840 na pokládku no-
vého koberce v prostorách ředitelny ZŠ 
praktické ve výši 6.171,50 Kč bez DPH

6a/89R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2017535/VB/2 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na pozemku p. č. 1311/1 
v k. ú. Zadní Arnoštov, výši jednorázové 
náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6b/89R/2018 záměr pronájmu pozemku p. č. 
170/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí

6c/89R/2018 pronájem části pozemku p. č. 
4241/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadateli dle zápisu a sta-
novuje nájemné ve výši 2.400 Kč/rok  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/89R/2018 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 1757/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7/89R/2018 úpravu nájemného o 10 % v měst-
ských bytech na ul. Nerudova 529/A, 
Jevíčko s účinností od 1. 11. 2018  
a o dalších 10 % s účinností od  
1. 11. 2019 dle § 2249 odst. 1 zákona  
č. 89/2012 Sb., Občasného zákoníku

Rada města Jevíčko pověřuje
3e/89R/2018 vedoucího organizačního odbo-

ru jednáním se zástupci spol. VODAFO-
NE a FORTECH ve věci aktualizace ná-

Usnesení z 89. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 30. července 2018

jemních smluv na umístění telekomuni-
kačního zařízení na městské věži

6e/89R/2018 vedoucího organizačního odbo-
ru projednáním možného prodeje čás-
ti pozemku p. č. 175/7 - vodní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí se současným 
nájemcem

Rada města Jevíčko uděluje
1c/89R/2018 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí 

účelově určeného finančního daru od 
společnosti Women for Women, o. p. s., 
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro 
rok 2018 ve výši 15.708 Kč a pro rok 
2019 ve výši 23.664 Kč a pověřuje ře-
ditele ZŠ Jevíčko podpisem darovacích 
smluv

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

Reagujeme na mediální zprávu Svitavského deníku ze 17. 8. 2018:  
„Město firmě odpustilo milionovou pokutu“

Vážení čtenáři,
Svitavský deník zveřejnil 17. 8. 2018 článek o opravě ulice Růžové  
v Jevíčku, jehož autorem je PhDr. Jiří Šmeral.  Z uvedeného článku se 
dozvíte dezinformaci, že jevíčská radnice měla odpustit realizační fir-
mě opravy Růžové ulice pokutu ve výši 3,6 mil. Kč. Pravda je tako-
vá, že firmě nikdy žádné penále za prodlení dle smlouvy nevzniklo, 
neboť řádně před uplynutím lhůty původně stanoveného termínu ve 
smlouvě o prodloužení oficiálně požádala a jedním z důvodů bylo prá-
vě podstatné navýšení rozsahu prací, které si město objednalo, např. 
položení zemních rozvodů kabelové televize po ulici nebo součinnost 
společnosti K-Energo, která pokládala do země celé elektrické vedení 
v ulici, také přeložka vrchního vedení telefonního kabelu společnosti 
CETIN (O2) do země, která nebyla v původním plánu a další objektivní 
důvody.

Zastupitelstvo města v lednu 2018 prodloužení termínu dokončení do 
29. 6. 2018 řádně odsouhlasilo prostřednictvím dodatku smlouvy.
Další nepravda v článku je ta, že pan Müller sdělil, že hlasoval při hlaso-
vání o prodloužení dodatku PROTI, což není pravda. Dle zápisu ze ZM 
se však ZDRŽEL HLASOVÁNÍ.
Každý rozumný člověk, kterému jde o kvalitně provedenou práci, by 
nikdy nepřipustil, aby se za sněhu, bláta nebo mrazu pokládala dlažba 
v ulici a betonovaly obruby. Takto by celá realizace dopadla, kdyby 
město striktně trvalo na původním termínu dokončení a dodatek ne-
schválilo. Práce odvedená za těchto zimních klimatických podmínek by 
zcela jistě nestála za budoucí problémy a peníze, které by město při 
neakceptaci prodloužení termínu možná získalo.
Stojíme si za svým rozhodnutím, že město jednalo při prodloužení 
termínu díla správně, a mrzí nás přístup médií, která se často chovají 
velmi nekorektně, uvádějí zavádějící zprávy.

Vedení  Města Jevíčka
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MUDr. Křížová
neordinuje 14. 9. 2018

 tj. druhý pátek v měsíci

MUDr. Trčková 
DOVOLENÁ

29. 8. – 3. 9. 2018

MUDr. Melková
DOVOLENÁ

3. a 4. 9. 2018

Dotazníkové šetření v pečovatelské službě
V uplynulém měsíci obdrželi naši uživatelé dotazníky, jejichž smyslem bylo především umožnit 
anonymní cestou zpětnou vazbu naší pečovatelské službě. Naše služba je ukotvena v Zákoně 
o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to v § 40. Ten také definuje její hlavní oblasti činnosti. 
Se zákonem o sociálních službách jsou také neodmyslitelně spjaty standardy kvality, jež jsou 
jakousi metodikou pro poskytování sociálních služeb a současně slouží i k její možné kontrole. 
Jedním z kritérií standardů je zpracovaný způsob vyhodnocování kvality služby, případně na-
kládání se stížnostmi a připomínkami k poskytované službě. V tomto bodě je také zakotvena 
povinnost zapojovat do hodnocení služby její uživatele. A to s jednoznačným cílem zvyšová-
ní kvality a hodnocení poskytované služby. Kvalita sociálních služeb se stává stále aktuálnější 
vzhledem k vzrůstajícímu tlaku zřizovatelů sociálních služeb na zpětnou vazbu poskytovatelů 
týkající se dokládání efektivity a účelnosti fungování služby. A proto jsme přistoupili k formě 
anonymního dotazníkového šetření mezi našimi uživateli. Nadpoloviční většina uživatelů vypl-
nila dotazník téměř okamžitě a v prvním týdnu po jeho obdržení. Další pak v průběhu násle-
dujících dní. Stále však nemáme zpětnou vazbu od početné skupiny uživatelů, a proto budeme 
o výsledcích informovat až v následujícím čísle zpravodaje. Chtěla bych poděkovat všem, kteří 
vyplněné dotazníky vrátili a požádat o součinnost i ostatní, kteří tak dosud neučinili. Dotazníky 
totiž mají sloužit především k tomu, abychom zjistili, zda naše služba ve stávajícím nastavení 
vyhovuje a jestliže tomu tak není, jak bychom mohli změnit či upravit problematické oblasti.

Mgr. Miroslava Čepová, vedoucí Střediska PS Jevíčko

Z tvorby uživatelů našich služeb:

Moje slova 
Je mi dobře, 
život je dar.
Ctím toho, kdo mi ho daroval.

Je mi dobře,
žiju ten dar.
Dám pozor, byť nepřišel v zmar.

Život je láska!
Kdo v lásce žije,
Ten šťastný je!

Oddělení komunikace a marketingu Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
oslovilo lékaře Nemocnice Pardubického kraje s dotazy vztahujícími se k současnému horkému počasí a máme pro Vás připravenou 
sérii zpráv na téma vysoké teploty a lidské tělo. 

Studenou vodu na osvěžení, teplou na ží-
zeň, radí urolog
Věnovat zvýšenou pozornost správnému 
pitnému režimu. To je jedna z klíčových zále-
žitostí, jimiž se lidský organismus může brá-
nit současné vlně tropického počasí a může 
předcházet různým zdravotním obtížím.
„Je potřeba dodržovat stálý příjem tekutin, 
abychom udržovali jejich optimální množství 
v těle,“ říká zástupce primáře urologické-
ho oddělení Pardubické nemocnice Khaled 
Baker. „Voda je nesmírně důležitá pro trans-
port živin, stopových prvků, minerálů a dal-
ších látek v našem těle,“ dodává.

Ženám hrozí v létě nejen infekce, ale i hlu-
boký žilní zánět
Upřednostnit volnější a bavlněné materiály 
před těmi syntetickými. I to může ženám uše-
třit trápení s nepříjemnými infekcemi v gy-

nekologické oblasti, které je během letního 
období mohou postihovat častěji než jindy.
Na uživatelky hormonální antikoncepce  
a těhotné ženy číhá ale mnohem závažnější 
komplikace. „Dlouhé cestování představuje 
významný rizikový faktor pro vznik hlubo-
kého žilního zánětu a může dojít i k velmi 
závažným komplikacím,“ říká Petr Zakopal, 
primář gynekologického oddělení Svitavské 
nemocnice.

Sluneční brýle chrání náš zrak před UV zá-
řením. Na jejich ceně nezáleží.
Účinným UV filtrem jsou opatřeny téměř 
všechny sluneční brýle, stačí na nich hledat 
označení UVA a UVB nebo UV 400. Nejčastější 
obtíže, které naše oči kromě UV záření v létě 
postihují, způsobuje infekce, suché prostředí, 
ale i drobné úrazy. „Při pocitu cizího tělesa  
v oku nám k jeho výplachu dobře poslouží 

borová nebo oční voda. Drobnou oděrku ro-
hovky například při škrábnutí je lepší ošetřit 
oční mastí a zamezit mrkání zalepením oka,“ 
poradil Vladimír Líška, primář očního odděle-
ní Litomyšlské nemocnice.

Smažák s hranolky do jídelníčku ve ved-
rech nepatří, způsobují únavu a ztrátu po-
zornosti
Náš organismus potřebuje ke správné funk-
ci a výživě bílkoviny, tuky i sacharidy. Během 
léta lidé často zařazují do svého jídelníčku 
více ovoce a zeleniny, důležité je ale nevyne-
chávat ani přílohy a tuky. „Doporučila bych 
také lidem během horkých letních měsíců 
zařadit do stravy i potraviny s ochlazujícím 
efektem, které nás zároveň zasytí,“ radí nu-
triční terapeutka Jana Pytlíčková ze Svitavské 
nemocnice.

Upraveno TIC
 

Kaplička před Zadním Arnoštovem odkryla unikátní  
barokní nástěnné malby

V rámci obnovy kapličky „u rybízu“ před Zadním Arnoštovem nás 
zhotovitel při odstraňování starých nátěrů omítek upozornil na 
přítomnost nástěnných maleb. Z rozhodnutí pracovnice památ-
kové péče MěÚ Moravská Třebová Bc. Blanky Žouželkové byly 
práce v interiéru pozastaveny a proveden odborný restaurátorský 
průzkum. Podle informací restaurátorky BcA. Martiny Bednářové, 
která průzkum prováděla, se jedná o vzácné barokní malby. Na 
čelní stěně v dolní části byla objevena datace 1768 se signaturou. 
Ve středu klenby je podobizna Panny Marie s nebesy, která je ukry-
ta pod moderní výmalbou. Podle názoru restaurátorky není tako-
výchto výzdob v malých lidových sakrálních stavbách dochováno 
mnoho, tím je nález v Zadním Arnoštově zcela ojedinělý. Navíc jde  
o fresku provedenou ve vápenné čisté vrstvě.
Vlastní restaurování maleb bude pokračovat v příštím roce. Na stavební obnovu čerpá město 
dotaci Pardubického kraje 65 tis. Kč, částkou 10 tis. Kč přispěl soukromý donátor pan Jiří Suk  
z Prahy. Děkujeme. Celkové náklady na obnovu v letošním roce činí 86 tis. Kč. Náklady na  
restaurování vzácných maleb zatím nebyly stanoveny. Mgr. Miroslav Šafář
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Pár posledních vět o Káčku
Co se mi vybaví v hlavě, když se mě někdo zeptá, jak jsem si užil trávení 
času s Káčkem?
Mnoho věcí. Víte, byl jsem u samotného vzniku našeho milovaného 
čtenářského klubu. Bylo to pro mě úplně něco nového, cítil jsem, jako 
by nastal nový svět. A on doopravdy nastal, tedy alespoň v mé hlavě. 
Nikdo netušil, kam vítr zavane celý čtenářský klub. Tenkrát jsem vůbec 
ani nevěděl, že literatura je část mé osobnosti. Celý Váš život je o tom, 
abyste sami sebe poznali. A klub mi v téhle záležitosti velmi pomohl. 
Mohl jsem být sám sebou, psát o všem, co jsem prožil nebo co má 
fantazie vyplodila. Zamiloval jsem si čtení, na kterém jsem až dokonce 
závislý. To všechno bych nezjistil nebýt našeho klubu. Zažil jsem vlast-
ně všechny akce, které klub pořádal. Proto Vám mohu s hrdostí říci, že 
nikdy nezapomenu na ty skvělé aktivity, jako je psaní příběhů nebo 
básniček netradiční formou, autorské čtení, hraní scének… Všechno 
nás učilo myšlení, uvědomování a získali jsme nový postoj k světu.  
A nejen to, poznali jsme nové lidi a s nimi další kraje ve světě. Putovali 
jsme od severního pólu k jižnímu díky knihám a psaní. Pokud si moje 
slova přečtete nebo je od někoho uslyšíte, možná úplně nepochopíte, 
co jimi přesně myslím. Musíte je cítit srdcem, protože právě odtam 
píšu má slova. A nebýt celého klubu, možná by to místo v srdci bylo 
nadále prázdné. Chtěl bych poděkovat panu Beranovi za to, jak nám 
dával různá poselství a vyprávěl příběhy, ze kterých plynulo nejedno 
ponaučení. Veliké díky patří paním učitelkám Finsterlové a Veselkové 
za jejich úžasné kreativní vedení našeho klubu. A ještě větší díky patří 
nám, tedy vám Káčkařům. Bez nás všech by klub neměl smysl. VELKÉ 
DÍKY!
A já? Já jako Káčkař mazák musím jít dál do světa. Bude se mi po všem 
a po všech velmi moc stýskat a vězte, že mi ukápne pro vás nejedna 
slzička. V srdci mi čtenářský klub Káčko zůstane už napořád. Loučím se 
s vámi…  KÁČKO JE NÁŠ KLUB, VŠUDE SE S NÍM CHLUB!

Radim Prokš

Prázdninová dílna s knihou
9. – 13. července 2018 jsme se seznamovali, povídali si, četli, zpívali, 
psali, pozorovali, prohlíželi, popisovali, dramatizovali, cestovali, fotili, 
točili, vymýšleli, smáli se, spolupracovali, tvořili, zkrátka jsme si to uží-
vali. Téma ČAS účastníci brzy odhalili a pak nezbývalo než se pustit 
do tvůrčí práce. Vrtkavé počasí nám příliš nedovolilo vzdalovat se od 
našeho působiště ve Žlíbkách, kde jsme po celý týden tvořili a užívali 
si prázdninovou dílnu. V poledne jsme si pochutnali na obědě v Hotelu 
Morava. Výborná parta a dobrá nálada byly zárukou tvořivé zábavy  
s knihou. K vydařenosti akce přispěla návštěva Divadla na cucky v Olo-
mouci, kde mladí čtenáři aktivně pracovali ve dvou tvůrčích dílnách, 
lektorka je provázela příběhem či divadlem. Pochůzka po Olomouci  
s výkladem se neobešla bez účasti našeho věrného Rudy Berana. Ka-
ždý účastník si během dílny zapisoval do svého památníčku, aby za-
choval vzpomínky.  V pátek rodiče či veřejnost zhlédli ukázky toho, 
co mladí literáti během pár dní vytvořili. K vrcholnému programu nás 
inspirovala kniha Malý princ. Každý si vytvořil svou postavu a usadil ji 
na nově objevenou planetu. Dílnu finančně podpořili rodiče, město Je-
víčko a Pardubický kraj. Fotografie či film z akce si můžete prohlédnout 
na www.klubkacko.wordpress.com.                  

    Jiřinka a Hanička

Tenis club Jevíčko, z. s.
O víkendu 28. – 29. 7. 2018 proběhl tradiční deblový tenisový turnaj  
O jevíčskou věž, memoriál Přemka Ryše, 13. ročník. Turnaje se zúčast-
nilo 12 dvojic z Jevíčka, Prahy, Brna, Letovic, Bílovic a dalších teniso-
vých mekk.
Letošní ročník ovládly osvědčené sehrané jevíčské tenisové deblové 
páry, které přehrály naše kamarády a zároveň tenisové rivaly z Prahy 
Radotína a Slovanu Svobody a Letovic. 
 Děkujeme Městu Jevíčko a všem sponzorům, pořadatelům a těm, kteří
pomohli, za podporu tohoto srdečního turnaje.
Děkujeme Pavlu Lieblovi za, jako každý rok, výtečné makrely, všem 
členům TC Jevíčko za pomoc při uspořádání tohoto turnaje a Kavárně 
Bar 2. svět za skvělé občerstvení pro všechny účastníky tohoto turnaje.
Výsledky turnaje:
1. Bronislav Wetter, Rudolf Grepl – TC Jevíčko
2. Petr Veselka, Radomil Sedlák – TC Jevíčko
3. – 4. Petr Neřold, Vlasta Sommer – LTC Radotín
3. – 4. Jiří Drvota, Štěpán Maděra – Slovan Svoboda

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Tenis club Jevíčko, z.s.
O víkendu 4. 8. – 5. 8. 2018 proběhl tradiční tenisový turnaj O Jevíčskou 
věž a pohár města. Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů z Jevíčka, Brna, Leto-
vic, Mor. Třebové, Blanska.
 Děkujeme Městu Jevíčko a všem sponzorům, pořadatelům a těm, kteří
pomohli, za podporu tohoto tradičního pokračovatele našeho jevíč-
ského turnaje.
Výsledky turnaje:
Dvouhra:
1. Tomáš Elísek
2. Jan Obenrauch
3. – 4. Alexander Ždímal
3. – 4. Milan Frélich
Čtyřhra:
1. Petr Bůžek, Alexander Ždímal
2.  Petr Robíček, Jan Obenrauch
3. – 4. Milan Frélich, Martin Bárta
3. – 4. Tomáš Elísek, Jan Robíček

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Prázdninový tenisový kemp
Tenis Club Jevíčko hledá nové tenisty z řad mládeže, a proto pro za-
čátečníky i mírně pokročilé uspořádal od 23. do 27. července 2018 tý-
denní tenisový kemp na dvorcích v areálu Žlíbka. Kempu se zúčastnilo 
21 dětí ve věku 8 – 12 let. Během pěti dní se mladí nadějní tenisté 
pod vedením zkušených trenérů seznámili se základními tenisovými 
dovednostmi. Nácvik úderů byl prokládán pohybovými aktivitami za-
měřenými na všeobecný rozvoj obratnosti. Tenisové tréninky zpestřily  
i rozmanité sportovní soutěže a míčové hry. Závěrečný den byl věno-
ván miniturnaji a každý si na památku odnesl i drobnou odměnu. Vě-
říme, že tenisový areál v Jevíčku podobně ožije i na podzim a mnozí 
účastníci kempu se stanou členy TC Jevíčko a budou pokračovat v pra-
videlném tréninku.

Petr Veselka
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BASKET KLUB JEVÍČKO

Letní příměstský tábor
Druhý prázdninový týden se konal příměstský tábor pro 15 dětí prv-
ního stupně základní školy, který pořádal Český svaz chovatelů Je-
víčko ve spolupráci s Městskou knihovnou v Jevíčku. Každé ráno se 
táborníci sešli v knihovně, kde se pomocí knížek seznámili s téma-
tem, kterému se budou celý den věnovat. A jelikož objednané krásné 
počasí vyšlo, mohli strávit celých pět dní v přírodě. Jeden den čerpali 
poznatky o zvěři, která se nám pohybuje v regionu, a dozvěděli se zá-
klady myslivosti, tímto děkuji myslivci panu Pavlu Komárkovi, který se 
dětem věnoval a byl pečlivě připraven na jejich zvídavé otázky. Další 
den jsme se vydali k biocentru, kde jsme byli seznámeni s obyvate-
li biocentra (ryby, ledňáček, bobr atd.) za toto děkuji myslivci, rybáři 
panu Miroslavovi Spáčilovi st., který děti přivítal i u sebe doma, kde je 
seznámil s chovem andulek.  Středa byla dnem zábavným, kdy děti v 
rámci stopované poznávaly okolí Jevíčka. Celý čtvrtek se nám věnova-
la paní Zdeňka Jirásková se svým obrovským psem Alexem, kdy jsme 
zkoumali okolí Gydle a to doslovně, děti si vyzkoušely hru na objevite-
le neznámého a uspěly velice dobře. Za chovatele nám zpestřil jedno 
odpoledne pan Petr Spáčil, který dětem vložil do rukou malé králíčky, 
holuby či kuřátka. Přespávačka na klubovně chovatelů se taky vydařila 
a byla dobrým ukončením tábora. Příští rok se můžeme pokusit zdolat 
více kilometrů a poznat ještě více z našeho krásného okolí. 

Všem dětem přejeme hodně úspěchů ve školním roce.

 vedoucí Pavla Konečná a Kateřina Konečná

Z Jevíčka na Světové sportovní hry
Zdravím všechny baskeťáky a příznivce basketu z Jevíčka a okolí! Se 
začínající sezónou Vám chci povědět o mém zážitku z Rakouska, kde 
se v červnu konaly Světové sportovní hry. Na pět dní jsem se stala 
součástí týmu Tygřice Borotín u Tábora, které v boji o třetí místo pora-
zily americký tým Stuttgart Eagles. Domů jsme se tedy vrátily ověšené 
bronzovými medailemi. Tahle akce ale rozhodně nebyla jen o basketu. 
Musím Vám říct, že je vážně zvláštní, když za jednu minutu potkáte 
lidi z celého světa, aneb... Zpíváte s někým z Řecka, jste na diskotéce 
s Američanem, plácnete si s Indem, jste ve vláčku s Italem, Číňanem, 
hrajete fotbálek s Mongolcem a pak přiběhne Keňan a obejme vás! 
Neskutečný zážitek! Chci touto cestou poděkovat především Borotínu, 
že jsem mohla obléct jejich dres, ale samozřejmě také Basketu Jevíč-
ko, že vůbec je! Obzvlášť předsedovi, trenérům, spoluhráčkám a mým 
rodičům! 

Natálie Finsterlová

Už je to tady
Tak už nám to začíná! Po dvou letech od založení Basketbalového klu-
bu Jevíčko, z.s. se nám podařilo vychovat první generaci hráčů, kteří 
budou reprezentovat naše město v nadregionální soutěži v kategorii 
junioři U19. Budeme se rvát o co nejlepší výsledky s družstvy z Pardu-
bic, Kunratic u Prahy, Vysokého Mýta, Svitav, Rychnova nad Kněžnou, 
Brandýsa nad Labem. První domácí utkání odehrajeme 13. října v hale 
na Žlíbkách s družstvem Rychnova nad Kněžnou. Od poloviny srpna 
pravidelně trénujeme a chystáme se na soutěžní zápasy. Za pomoci 
České basketbalové federace, města Jevíčka a TJ Jevíčko jsme sehnali 
prostředky na rekonstrukci basketbalových desek a košů. Toto vyba-
vení bude vyhovovat pravidlům basketbalové federace a v budoucnu 
můžeme v Jevíčku pořádat tréninkové kempy i pro družstva z nej-
vyšších soutěží. V polovině září začneme pravidelně trénovat s dět-
mi všech věkových kategorií. Pro nejmladší skupinu dětí (minibasket) 
máme speciální vybavení z federace – míče a nastavitelné koše. Dne 
22. září proběhne jako součást sportovního dne v Jevíčku exhibiční 
turnaj v basketbale 3 x 3, což je nová olympijská disciplína. Turnaj bude 
otevřený pro všechny věkové kategorie, jste srdečně vítáni. 

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

Odkaz na rozlosování soutěží http://vco.cbf.cz/souteze.html 

Přijďtě mezi nás  Kontakt  vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938

Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

Letní pobyt ukrajinských dětí v Jevíčku
Prázdninový týden ve druhé polovině srpna strávilo v Jevíčku 13 dětí 
z družební obce Korytňany společně se svými učitelkami z umělecké 
školy a zástupci samosprávy v čele se starostou panem Igorem Bady-
dou. Krojovaný umělecký soubor obohatil nedělní pouťový program 
na náměstí pásmem ukrajinských, slovenských i maďarských písní. Tý-
den po pouti trávily děti na tábořišti ve Smolenském údolí společně 
se skupinou jevíčských skautů. Pobyt v našem městě vystřídaly hry 

v přírodě, opékání buřtů 
a koupání v sousedních 
Velkých Opatovicích, kam 
je to přes přehradu kou-
sek. Mockrát děkuji Da-
vidu Plechovi za přípravu 
programu pro ukrajinské 
kamarády na chatě, Pavle 
Konečné za organizaci 
ubytování a stravování, 
Ondřeji Čadovi za výšlap 
do Velkých Opatovic a je-
víčským hasičům za zajiš-
tění dopravy na tábořiště. 
Spokojenost a obdiv na-
šich hostů ke kráse a po-
hodě našeho města jsou 
nám odměnou. Podě-
kování patří také Pardu-
bickému kraji, jmenovitě 
kanceláři pana hejtmana, 
který na tuto mezinárodní 
spolupráci přispěl částkou 
15.000 Kč.

Mgr. Miroslav Šafář
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Městská knihovna v Jevíčku
Vás srdečně zve na další pořad z cyklu
LiStOVáNí.cz: Kluk z kostek (Keith Stuart)

Ty vztahy… ty vztahy, ty nám dávají zabrat…
Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo. 
Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. 
Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou bez po-
moci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro sebe otec 
se synem najdou společný prostor, v němž se začnou lépe po-
znávat a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek 
po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?

- účinkují: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram

V neděli 16. září v 18.00 hodin – Kavárna Bar 2. Svět.
Vstupné 50,- Kč

Získali jsme akreditaci Ministerstva  
spravedlnosti pro oddlužení!

Občanská poradna tak může nadále zpracovávat a podávat za klienty 
návrhy na povolení oddlužení. Lidový název pro oddlužení je osobní 
bankrot či insolvence.

Jen v období od ledna do června 2018 podala Občanská poradna za 
své klienty 11 návrhů na povolení oddlužení. Celkem od svého vzniku 
v roce 2016 poradna zpracovala 22 návrhů na oddlužení. Všem klien-
tům soud oddlužení povolil. Návrhy na oddlužení zpracované naší 
poradnou tak mají 100% úspěšnost. 

Do konce června 2018 mohla Občanská poradna podávat návrhy 
na oddlužení díky přechodnému období i bez akreditace. Od 1. 
července 2017 totiž už není dále možné, aby klienti podávali návrhy 
na oddlužení samostatně. Novela insolvenčního zákona požaduje, aby 
návrh za dlužníka podal advokát, notář, insolvenční správce, exekutor 
nebo právě akreditovaná osoba.

K omezení okruhu osob, které jsou oprávněny zpracovávat návrhy na 
oddlužení, vedlo Parlament České republiky nepoctivé jednání někte-
rých osob, které zneužívaly tíživé postavení dlužníků. Jsou zmapovány 
případy, ve kterých si zpracovatelé návrhů účtovali desítky tisíc korun. 
Přitom ne vždy zpracovali návrh na oddlužení kvalitně, případně špat-
ně poučili své klienty. Ti pak podali návrh na oddlužení a následně jim 
insolvenční správce prodal dům, ačkoli je na takové riziko zpracovatel 
návrhu předem neupozornil.

Kromě služeb v oblasti oddlužení poskytuje Občanská poradna rady 
také v oblasti dluhové problematiky obecně (exekuce, sestavení roz-
počtu atd.), bydlení, sociálních dávek atd. Veškeré služby poradny jsou 
bezplatné.

Podmínkou pro využití služby je obtížná situace klienta, kvůli které si 
nemůže dovolit běžné komerční služby (např. advokáta).

Občanská poradna poskytuje služby každé úterý od 8:00 do 14:30 
v zasedací místnosti Městského úřadu Jevíčko. Poradentství posky-
tuje Mgr. Lucie Wrbová nebo Mgr. Pavel Šejnoha. V Moravské Třebové 
mohou klienti službu využít v pondělí, ve středu a ve čtvrtek.

S pracovníky poradny je také možné se poradit telefonicky na tel. čís-
lech 731 604 564 a 736 503 393, případně prostřednictvím emailu 
poradna@mtrebova.charita.cz. Vzhledem k zájmu o službu je vhodné 
se předem objednat na konzultaci, ať nemusíte čekat.  

Mgr. Pavel Šejnoha

Přehled akcí Jevíčko ZÁŘÍ 2018
1. 9.   06:00 Pochod po dálničním tělese R43,  
     areál Žlíbka
7. 9.   18:00 Výstava regionálních umělců  
     s vystoupením, synagoga
8. – 16. 9.  Dny evropského dědictví
15. 9.  11:00 Soutěž ve vaření kotlíkového guláše,    
     Pivovarský park
16. 9.  15:00 Koncert dechové hudby Kunštát,  
     atrium Augustiniánského kláštera
16. 9.  18:00 Listování – Kluk z kostek,  
     Kavárna Bar 2. Svět
17. 9.  16:00 Zastupitelstvo města,  
     zasedací místnost MěÚ
22. 9.  10:00 Den pohybu,  
     tělocvičny ZŠ a areál Žlíbka
23. 9.  15:00 Beseda Rady města s důchodci,  
     jídelna Domova mládeže
25. – 27. 9. 13:00 Bazar dětského podzimního a zimního   
     oblečení, synagoga
29. 9. – 30. 9.  09:00 Výstava králíků, holubů a drůbeže,    
     areál chovatelů

Z historie peněžních ústavů
V 19. století občané Jevíčka a okolních obcí spořili. Proto vznikaly pe-
něžní ústavy. Kdy byly v Jevíčku a okolí založeny: Jevíčko – záložna 1865, 
městská spořitelna 1879, Zadní Arnoštov 1895, Bělá 1896, Borotín 1865, 
Cetkovice 1867, Chornice 1865, Kladky 1869, Vranová Lhota 1910, Velké 
Opatovice 1864, Roubanina 1900, Horní Štěpánov 1900, Uhřice 1866, 
Městečko Trnávka 1897. Z uvedených první peněžní ústav byl založen 
r. 1864 ve Velkých Opatovicích (v té době jen Opatovicích). Nejvíce  
finančních prostředků měl Zadní Arnoštov, od kterého si mnohé peněžní 
ústavy v nutnosti půjčovaly.
Kde sídlily peněžní ústavy v Jevíčku: Záložna na „Velkém náměstí“  
v „Panském domě“, Záložně – dnes Moravě.
Městská spořitelna byla do r. 1940 v přízemí bývalého augustiniánského 
kláštera vedle kostela, potom v nově postavené budově naproti městské 
věži, dnes opět na Palackého náměstí v přízemí hotelu Morava. 
- NMH 1. 5. 1909 -

František Plech 
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Hola hola, škola volá!
Není to tak dlouho, co začaly krásné dva měsíce prázdnin pro školáky, 
a už píšu článek o tom, že se přiblížil začátek nového školního roku. 
Současně s tím, jak usednou děti do lavic, začnou starosti i rodičům. 
Dnes bychom rádi apelovali na rodiče menších dětí, především těch, 
kteří udělají významný životní krok a nastoupí do první třídy. Napíšu 
vám rady, jak naučit děti, aby došly bezpečně do školy, a jak máte rea-
govat v případě, že se vaše dítě setká se šikanou. 

Začněme bezpečnou cestou do školy. Rodiče by měli dětem připo-
menout základní pravidla chování při pohybu po chodnících, při pře-
chází silnice a při jízdě na jízdním kole. Rodičům prvňáčků vřele dopo-
ručujeme projít si se svými ratolestmi nejbezpečnější cestu do školy 
ještě před prvním školním dnem. Upozorněte své děti nejen na možná 
úskalí a nebezpečné úseky, ale ukažte jim kde a jak bezpečně přejít 
silnici. Pokud je cesta do školy složitější, určitě pomůžou různé orien-
tační body, jako je obchod, kašna, socha, barevný dům apod. Pokud 
vaše děti dojíždějí do školy hromadnou dopravou, určitě si s nimi do-
mluvte jasný scénář, co mají udělat, kdyby jim autobus ujel, co naopak 
udělat nesmějí. Děti potom zbytečně zmatkují a dostávají se do pro ně 
poměrně složitých stresových situací, ve kterých si nevědí rady. Pokud 
hovoříme o cestě do školy, řada studentů jezdí na kole. Poučte je proto 
o bezpečném pohybu v silničním provozu a o nutnosti mít na hlavě 
řádně připevněnou cyklistickou helmu. V neposlední řadě je na místě 
připomenout, že nezbytným prvkem pro bezpečnost nejen dětí je vi-
ditelnost. Policie obecně doporučuje, aby používali svrchní oblečení, 
tašky nebo doplňky z fluorescenčních nebo retroreflexních materiálů. 

Máme zde i několik rad pro osobní bezpečí školáků. Školáci, pokud 
vám již rodiče svěřili klíče od domu, mějte je uložené na bezpečném 
místě. Během dne ve škole klíče zkontrolujte, abyste v případě ztráty 
věděli, kde hledat (třída, jídelna, tělocvična, zahrada školy apod.). Při 
odchodu z domu zkontrolujte, zda jste dveře bezpečně dovřeli (do-
cvakli) a řádně uzamkli. Do školy ani ze školy nechoďte s cizími lidmi, 
nesedejte s nimi do auta, ani pokud vám říkají, že je pro vás posí-
lají vaši rodiče! Rodiče, mějte přehled o pohybu vašich dětí, pokud 
si je sami nevyzvedáváte ve školní družině. Děti, nejezděte výtahem 
s podezřelými osobami. Nikdy nejezděte autostopem. S cizími lidmi 
se nebavte a neberte si od nich žádné věci. O soukromých věcech,  
o rodině, o bydlení a podobně nevyprávějte nikomu cizímu. Nevklá-
dejte fotografie nebo videa s obsahem, který se dá zneužít na sociální 
sítě. Stejně tak nepište na sociální sítě, kdy a kam odjíždíte, že jste 
doma sami apod., jsou to informace, které jsou veřejné a velice jed-
noduše zneužitelné. O tom, že by rodiče měli 
kontrolovat, co jejich děti dělají a jak se chovají 
v kyberprostoru, zde snad ani nemusím mluvit. 

A závěrem nesmíme zapomenout ani na něko-
lik rad v oblasti šikany, se kterou se mohou 
bohužel děti ve škole setkat.

• Při nástupu do školy informujte své dítě  
o možném nebezpečí a jednotlivých proje-
vech šikany, např. formou pohádky či příbě-
hu.

• Zdůrazněte, že se nemusí bát o šikaně ote-
vřeně mluvit.

• Věnujte se svému dítěti, naslouchejte mu, 
všímejte si detailů vyprávění o dění ve škole 
i mimo ni.

• Seznamte dítě s širším okruhem osob, na 
které se může v případě potřeby obrátit.

• Zdůrazněte, že nikdo nemá právo ubližovat 
druhým. Vhodné je použít nějaké ukázky  
z pohádky, např. nad nikoho se nepovyšuj  
a před nikým se neponižuj.

• Upozorněte dítě na kriminální pozadí těch-
to skutků mezi dospělými a možnost stíhání 
případných aktérů.

• Informujte dítě o tom, že vhodnou obranou 
proti šikaně je dobrá parta a kamarádi, kteří 

se nebojí pomoci jeden druhému a projevy šikany oznámit.
• Při pravidelných návštěvách rodičovských schůzek se informujte ne-

jen na prospěch vašeho dítěte, ale i na zařazení dítěte v kolektivu, 
popř. na jeho chování o vyučování i mimo něj.

• Promluvte o svých obavách s učitelem, ptejte se učitele na jeho ná-
zor na šikanu a nebojte se s ním spolupracovat. Je to váš spojenec.

• Ptejte se učitelů, zda se problémem šikany zabývají, jak šikanu zjiš-
ťují, jak následně postupují a zda sledují projevy chování i mimo 
vyučování.

Jak mají rodiče postupovat a co mohou při podezření na šikanu dělat?
• Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši pl-

nou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
• Zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
• V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně 

ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s před-
pokládanými útočníky.

• Obraťte se na školu, nebojte se o šikaně promluvit otevřeně, např. 
na třídní schůzce, možná nebudete sami.

• Máte-li na ni podezření, spojte se s ředitelem školy nebo s třídním 
učitelem. Pokud podáváte písemnou žádost nebo stížnost, mějte 
schovanou kopii dopisu.

• Trvejte na osobní schůzce a neřešte celou záležitost pouze telefonic-
ky.

• Nebojte se požádat ředitele o přeložení dítěte do jiné třídy, případ-
ně školy. Zkuste si ověřit poměry, které vládnou na jiné škole.

• Pokud s vedením školy nenajdete společné řešení, nevzdávejte to, 
obraťte se na příslušný školský úřad nebo na školní inspekci.

• Nechtějte po svých dětech, aby byly statečné a vrátily to, co se jim 
stalo. Nemají na to sílu a řešení to není. 

• Pomozte svému dítěti zvládnout psychickou zátěž a informujte ho, 
jak se vyhnout nebezpečným situacím (např. co odpovědět, jak rea-
govat na provokace a jak zvládnout situaci v případě ohrožení).

• V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti na va-
šem dítěti informujte neprodleně kteroukoliv služebnu policie nebo 
přímo linku 158.

Školákům a jejich rodičům přeji co nejpohodovější přechod zpět do 
pevného školního režimu a ostatním příjemné babí léto!

por. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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 Město Jevíčko ve spolupráci s kulturní komisí pořádá

VÝSTAVU REGIONÁLNÍCH UMĚLCŮ

Výstava bude zahájena

7.9. 2018 v 18 hodin
 v prostorách synagogy v Jevíčku

vystoupením pěveckého sboru CANTILO Jevíčko

Dále bude výstava otevřena v sobotu a v neděli 
 8. - 9. 9. a 15. - 16. 9. 2018 od 13-ti do 17-ti hodin

Autorkou grafiky na plakátu je Ing. Pavla Bělehradová
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Drobné občerstvení 
zajištěno.

Akce se koná 
za každého počasí.

Město Jevíčko, komise pro výchovu a vzdělávání, mládeže 
 a sportu, AVZO, basketbalisti, fotbalisti, ZŠ Jevíčko,  

ASPV, skauti a TJ Jevíčko 

pořádají

den pohybu

- malá 
14 - 16 Stolní tenis
16 - 17 Cvičení pro rodiče s dětmi
 

Vlastní sportovní 

náčiní možno vzít

s sebou!

Sportovní obuv s bílou podrážkou 
do tělocvičny s sebou!!!

Rodiče zodpovídají za zdravotní způso-
bilost dětí ke sportovním aktivitám!

Areál ZŠ   15 - 16    Elektrické tříkolky

KDY:     22. 9. 2018
KDE:     tělocvičny ZŠ 
  a hala na Žlíbkách

Sportovní hry pro žáky I. stupně ZŠ

PROGRam: Hala a areál ve Žlíbkách
 badminton a tenis  10 - 12

 Tělocvičny ZŠ:
- vElKá 
14 - 15 Basketbal
15 - 16  Fotbal
16 - 17 
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Už jste slyšeli o projektu PEPSIN?
Výstavba nového závodu REHAU v Jevíčku je v plném prou-
du. Investice do tohoto ambiciózního projektu s názvem PEPSIN 
přesáhne 500 000 000 Kč a nabídne 7 600 m2 zastavěné plochy.  
V moderním výrobním závodě bude od roku 2019 probíhat mon-
táž lakovaných dílů pro přední světové automobilky, jako je napří-
klad Porsche, Audi, Škoda, Ford a Peugeot. Ročně se zde vyrobí při 
plném provozu až 1,2 milionu zadních spoilerů, tzv. křídel. Práci  
v příjemném a moderně vybaveném prostředí zde najde až 200 
nových pracovníků. Nová výroba bude disponovat nejmodernějším 
technickým vybavením.

Firma REHAU, která zaměstnává celosvětově již přes 20 tisíc za-
městnanců, si stále zakládá na rodinných principech a je vstřícná 
ke svým zaměstnancům i k regionům, ve kterých působí. Vedení 

závodu v Jevíčku velmi úzce spolupracuje s představiteli města na 
nejrůznějších projektech, které naplňují principy společenské od-
povědnosti firmy. Jedním ze zajímavých příkladů je protipovodňo-
vé opatření, které ochrání nejen oba výrobní závody REHAU, ale  
i povodní ohrožené okolí města Jevíčka před 100letou vodou.

Pro nový závod v Jevíčku hledáme nové kolegy, zejména do výroby 
na montáž zadních spoilerů (nástupní mzda včetně příplatků je 134 
Kč/hod./hrubého pro práci na 8 hodinové směny ve třísměnném 
provozu).

Pokud chcete pracovat na křídlech REHAU, neváhejte kontakto-
vat naši kolegyni z personálního oddělení paní Štěpánkovou na tel.  
čísle 465 357 324 nebo na e-mailu zuzana.stepankova@rehau.com. 
Rádi se s Vámi setkáme.
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Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

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

Koupím byt, spěchá. Tel.: 735 047 955. 

Hledám rodinný dům se zahradou, může být 
i k menším opravám. Cena do 1.850.000 Kč. 

Tel.: 735 091 541.
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Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí s letopočtem končící „8“
Rok 2018 bude brzy u konce a našel jsem ještě několik historických 
událostí, které si mohou čtenáři připomenout:
1728   - Přes jevíčské mýto v Nectavě stále Lichtenstein do Třebové 

fůry obilí vozí a clo neplatí.
        - Opatovická vrchnost zakázala opatovickým občanům v Jevíč-

ku pivo píti, protože den další zmeškají robotu a službu boží.
1908  - Zřízení telefonu a hovorů - projednáno v Jevíčku 2. 2. 1908  

s konečným usnesením v obcích: Jevíčko, Velké Opatovice, 
Jaroměřice, Šebetov, Brodek, Skřípov, Konice, Chornice, Měs-
tečko Trnávka, Biskupice a Úsobrno.

  - Ve Velkých Opatovicích 12. 4. J. Vašek, stolařský učeň, při 
zvonění byl zvonem vyhozen a utrpěl několik tržných ran  
o okenici. Štěstí, že  okno bylo zavřené.

  - Počátkem května biskupický kníže Thurn-Taxis zbil sedmileté-
ho chlapce u lesa v Jaroměřicích, který si tam hrál se snítkami. 
Byl z toho nemocný.

  - V Jevíčku Mořic Engel, obchodník s obilím, Třebovská ulice 
74 se sýpkou v Okružní ul. II. (dnes Sklenářství Krejčí) jednal 
se zákazníkem: „Jak mi ještě jednou s něčím českým přijdete, 
tak vás vyhodím.“ Jeho děti Otto a Lea navštěvovaly reálné 
gymnázium (české) v Jevíčku.

  - V Jevíčku dláždění v ulicích Chornická a Brněnská je v tak bíd-
ném stavu, že vozy budou moci sotva tudy jeti. Je nutno ulice 
předlážditi.

  - Město Jevíčko dalo na opravu dlažby 1842,60 K.
  - Valná hromada místní dráhy Velké Opatovice - Boskovice - 

Skalice se konala ve Vídni. Z Jevíčka byl přítomen E. Rovner  
a starosta E. Sedláček, aby jednali o možném  přípoji k Jevíčku

  - Chornicím pro dopravu k Moravské Třebové a Prostějovu.
  - Slavnostně byla otevřena dráha Velké Opatovice - Skalice, ale 

odjezdy vlaků na Jevíčko - Chornice vůbec na vlaky V. Opato-
vice - Skalice nenavazují.

  - Židovská německá škola v Jevíčku je jednotřídní s 18 žáky  
a požaduje zřízení druhé třídy…

  - V Jevíčku do 1. třídy české vyšší reálky bylo zapsáno 34 žáků.
  - České děti navštěvující německou mateřskou školu se němec-

ky ani trochu nenaučily. Vydávají jakési zvuky, kterým nikdo 
nerozumí.

  - Dívčí česká měšťanská škola v Jevíčku má 111 žákyň:
   I. třída 54, II. třída 37, III. třída 20. Odkud jsou: Jevíčko 63, Jaro-

měřice 13, Velké Opatovice 9, Uhřice 5, Biskupice  4, Nová Ves 
4, Bohdalov 3, Skočova Lhota 3, Zadní Arnoštov, Bělá, Rou-
banina, Cetkovice, Libštejn, Chornice po 1, z jiných okresů 4,  
z Čech 1. Z nich 102 katoličky, 7 evangeličky, 2 židovky.

  - V Jevíčku měl rozpočet dvojí loket. Na rok 1909 připadlo dívčí 
české měšťanské škole, mající 111 žákyň, na školní pomůcky 
z rozpočtu 680 K, chlapecké německé měšťanské škole, mající 
70 žáků, „jen“ 715 K.

  - Z Borotína sbor dobrovolných hasičů vzdává tímto slavnému 
rolnickému akciovému pivovaru v Jevíčku dík za dar půl hl 
piva, který jemu pivovar na jeho slavnost byl daroval.

                Jurka, starosta obce

- Mackerle J.: Letopis města Jevíčka - 1958
- týdeník „Nová Malá Haná“- 1908
    František Plech

Vzpomínka
 
Kdo Tě znal, ať vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.

Dne 13. 8. 2018 uplynulo
25 let od úmrtí

Jaroslava  
Mlatečka

Dlouhá léta hrál 
s dechovou hudbou Jevíčko,
někdy i dirigoval.

Vzpomínají  manželka a děti  
s rodinami

Vážení občané,
připojuji se ke vzpomínce rodiny Mlatečkovy a rád bych osobně ales-
poň vzpomínkou poděkoval panu Jaroslavu Mlatečkovi za jeho hudeb-
ní  a kapelnickou činnost, které zasvětil většinu svého života a výrazně 
přispěl k uchování tradice dechové hudby v Jevíčku. Položil základy 
orchestru Jevíčanka, kterého se po Jaroslavově smrti jako kapelník ujal 
jeho bratr Eduard Mlateček. Jevíčanka se poté stala orchestrem, ze 
kterého vzešla celá řada mladých hudebníků, kteří dnes působí v dal-
ších kapelách a orchestrech.

Osobně jsem jej poznal jako mladý začínající muzikant, když jsem spo-
lečně se svým dědečkem Rudolfem Greplem začal postupně chodit  
s dechovou hudbou hrávat na různá vystoupení.

Na pana Jaroslava Mlatečka velice rád vzpomínám jako na zkušeného 
hráče na křídlovku a kapelníka,  člověka s dobrou povahou, který byl 
vždy plný humoru, což kolegové muzikanti velmi oceňovali a měli ho 
díky tomu rádi.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka.
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Jubilejní 20. ročník Biskupického kaléšku 
20. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU  
6. ŘÍJNA 2018,  se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zá-
jem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale  
i návštěvníky Biskupického kaléšku, aby vzorky slivovice do letošní-
ho ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději  
do 17. září 2018 na níže uvedené kontaktní adresy. Každý návštěvník, 
samozřejmě anonymně pod čísly, může degustovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám 
je ohodnotit.  Nejlepší vzorek podle dosažených bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika. 
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde letos  
vystoupí zpěvačka MÁRA a Frankie Zhyrnov z TV Šlágr, zpěvák Jarek Filgas a band (hity skupiny 
Argema a Premiér) a skupina ARAKAIN. 
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce. 
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice 
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami: 
1. místo 3000,-Kč + věcný dar, 2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3. místo 1000,-Kč + věcný dar, 
4. - 5. místo věcné dary. 
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.              

Organizační tým Kaléšku

Společenská rubrika
srpen 2018

Naši jubilanti:

Svojanovská Zdenka
Machálek František
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

a narozený občánek:

Jan Lajšner
Přejeme rodičům i Honzíkovi  
hodně společné radosti.

Obec Biskupice

PROGRAM:

(BRNO  9:30 - HaPe sport – odjezd cyklistů do Biskupic)

10:30 – 11:00 Slavnostní odhalení busty prvního prezidenta ČSR - Tomáše 
Garrigue Masaryka na návsi před obecním úřadem

11:00 – 11:30 Průvod návštěvníků Kaléšku od obecního úřadu do technic-
kého zázemí obce ke slavnostnímu zahájení Kaléšku v tech-
nickém zázemí obce, jízda elegance na velocipedech

 
11:30 – 12:00 Košt v areálu pálenice za hudební produkce kapely Maloha-

načka
    Velocipedisté odjezd do Jevíčka ke startu silničního závodu. 

12:00 – 13:00 Závod historických velocipedistů se startem na Palackého 
náměstí v Jevíčku s cílem v Biskupicích u palírny

12:00 – 13:15 Koncert kapely Malohanačka  

13:15 – 13:40 Vyhlášení výsledků silničního závodu
 

14:00 – 16:00 Koncert Mára a Frankie Zhyrnov 
  z TV Šlágr  

       VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE KALÉŠKU 2018
       vyhlášení ceny Publika, divácká soutěž na pódiu  

  – košt a poznávání pálenek

16:00 – 16:30  Soutěž v pomalé jízdě na velocipedech

17:00 – 18:10 Koncert Jarek Filgas & band  
  (hity skupiny Argema a Premiér)

19:00 – 19:40 Koncert kapely FORREST JUMP 
       (předskokan turné kapely ARAKAIN)

20:30 – 21:45 Koncert kapely ARAKAIN

od 22:00 diskotéka DJ Štěpán Friedl

DOPROVODNÝ PROGRAM v technickém zázemí obce:
VÝSTAVA „20 LET KALÉŠKU VE FOTOGRAFIÍCH“  
možnost koštu soutěžních vzorků slivovice a jejich hodnocení do ceny Publika, výsta-
va ze života obce, projížďky v koňském spřežení, jarmark, lidová řemesla, tombola, 
bohaté občerstvení, zabíjačkové speciality, prezentace výrobků STIHL®, sochaření  
s motorovou pilou
12:00 – 17:00   Laserová střelnice pro dva až tři hráče současně    
PRO DĚTI: malování na obličej, Pepeho balonky - klaun a jeho tvarované balonky, 
elektroautíčka, skákací hrad
Pálenice Still s.r.o. – košt slivovice, možnost prohlídky pálenice, občerstvení po celý 
den (grilované maso, klobásky z udírny) od 13.00h hudební skupina KARANTÉNA 
(country, folk).
Upřesňující informace na stránkách obce www.biskupice.cz. 
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.

Biskupické KALÉŠEK sobota 6. října 2018
festivalu slivovice

20.
ročník
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! UPOZORNĚNÍ !
Oznamujeme občanům, že v pátek 7. září 2018 bude 

do naší obce přistaven 

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

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

v pátek 7. září 2018 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 8. září 2018 od 8:00 do 12:00 hod. a od 

13:00 do 17:00 hod.

Směsný komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevleze do popelnic, papír, le-

penka (lepenkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly vět-
ších rozměrů např. demižony, okna, zrcadla, textilní mate-
riál (např. koberce), dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad 
z prořezávek dřevin), matrace, plasty (např. obaly větších 
rozměrů – sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), obje-

mový odpad neobsahující nebezpečné látky atd...

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly 

obsahující zbytky nebezpečných látek, barvy

! UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme občany, že dne 5. září 2018 (středa) 

se v naší obci uskuteční 

mobilní sběr nebezpečného  
odpadu.

Časový harmonogram:

14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
plechovky od barev, znečištěné hadry, odpadní  

kyseliny, odpadní ředidla,  obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek,  filtry, pneumatiky 

  ELEKTROODPAD JE VYBÍRÁN OBCÍ

Ohlédnutí za víkendovým pobytem pro děti
Poslední červencový víkend proběhl již XII. ročník víkendového pobytu pro děti. Zúčastnily se ho 
jak děti místní, tak děti z blízkého okolí. Jako vždy se spalo ve stanech, objevovaly se krásy přírody 
a okolní krajiny. Poděkování patří všem dobrovolným vedoucím za jejich obětavou práci s dětmi 

a všem sponzorům bez kterých by se tento 
pobyt nemohl uskutečnit - hlavní sponzor tá-
bora obec Biskupice, AVZO Biskupice, panu 
Hlouškovi, ochotným a milým prodavačkám  
z místní samoobsluhy, Ergo Chornice, Micha-
lu Dlouhému STIHL Konice, Nekvinda Svita-
vy, všem maminkám a babičkám, které nám 
napekly buchty a věnovaly domácí vajíčka  
a marmelády... 
Děkujeme.      Eda Jeniš, vedoucí tábora

sobota 6. října 2018 Obchod v naší obci
Jak můžeme ve sdělovacích prostředcích sly-
šet, že z venkova mizí prodejny potravin a stá-
le více malých vesnických prodejen v Česku 
končí. 
Naštěstí to není problém obchodu v naší 
obci, který zde velmi dobře funguje pod ve-
dením zkušené vedoucí Romky Honzírkové  
a šikovných děvčat Romči, Laďky, Míši, Leony 
a Aničky. Proto jim musím poděkovat, že se  
o obchod tak dobře starají a můžeme si kou-
pit čerstvé pečivo i v neděli.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci září: 

 František Šaršon
 
 Vít Bubák

 Vladislav Nezveda

Gratulujeme 
a přejeme 
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

UPOZORŇUJEME OBČANY,  
ŽE DO 30. ZÁŘÍ JE SPLATNÁ 

 DRUHÁ ČÁST POPLATKU  
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD.
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září své významné narozeniny 
oslaví paní:

BATELKA LUDVÍK
DOLEJŠÍ ZDENA
HÁJEK JOSEF
ÖHLER LEOPOLD
PRCHALOVÁ JANA
RÉDOVÁ MILOSLAVA
ŠNOBLOVÁ ANNA
VÁVROVÁ MARIE
Všem jmenovaným přejeme 
hodně spokojenosti, zdraví  
a optimismu v dalších letech.

V posledním období se narodila 

ADÉLA LANGEROVÁ
Holčičce i rodičům přejeme společnou 
radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil

JINDŘICH DASTYCH
Vyslovujeme upřímnou soustrast.

Letní kurz konverzační angličtiny 2018
I o prázdninách se zájemci měli možnost zdokona-
lit v angličtině.
Paní Britt-Marie Pazdírek, lektorka kurzu, žije  
v průběhu roku v Kalifornii. Poslední čtyři roky trá-
ví léto v Jaroměřicích. Podílí se na kulturním dění 
v obci, vstřícně komunikuje česky s obyvateli naší 
obce.
V průběhu června a července bezprostředně vedla 
rozhovor na běžná témata v kurzu konverzační an-
gličtiny. Účast byla sice nepravidelná, přesto 
každou středu si měla BM Pazdírek s kým povídat.

   OK

 Letní škola paličkování 
v Jaroměřicích 

 23. - 27. 7. 2018
probíhala v cípu Malé Hané již po de-
sáté. Krajkářky se rády do naší výstav-
ní síně vrací z různých koutů republi-
ky. Utužují se zde přátelství, vyměňují 
se krajkářské zkušenosti, lektorka Iva 
Vanžurová dodržuje výukový plán 
a podle stupně dovedností předává 
nové informace k neustálému zdoko-
nalování v oboru paličkované krajky.
Zpestřením bývá každoročně usku-
tečněn výlet za řemeslným umem do 
blízkého okolí.
Letos krajkářky navštívily výstavu 
uměleckých řemesel na konickém 
zámku a keramický ateliér výtvarnice 
Věry Coufalové v Linharticích. Věřme, 
že rekonstrukce v Centru života a pod-
nikání bude zdárně probíhat, aby zde 
zase mohly krajkářky prožít příjemný 
letní týden.

                             OK

Poděkování
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala paní Heleně 
Vykydalové za jedenáct let obětavé služby nejen čtenářům 
obecní knihovny, ale všem občanům naší obce i obcí okolních. 
Naučila nás využívat knihovnu jako komunitní centrum (a tak 
by to mělo na venkově být). Díky obrovskému nadšení a přiro-
zenému citu pro knihy, kulturu a umění přivedla jaroměřickou 
knihovnu několikrát k velmi významným oceněním a celá obec 
se tak dostala do velmi dobrého povědomí v širokém okolí. Je 
mám líto, že neumíme ošálit čas a odvrátit nevyhnutelné. He-
lenka odchází! Bohudíky jenom do důchodu.  A tady nám svítá 
naděje, že pokud jí bude zdraví sloužit, nevydrží dlouho být „domácím“ důchodcem.  Že 
bude oporou i rádcem nové nastupující generace a budeme se potkávat stejně často, 
jako v době aktivní služby.

Milá Helenko, jménem obecního úřadu, základní školy i všech Tvých čtenářů Ti přeji 
především hodně zdraví, ale také spokojenosti a životního elánu. Za všechna léta minulá 
i budoucí moc děkujeme.

    Obecní knihovna Jaroměřice 

dočasně přemístěna z Centra života a podnikání  
do budovy Základní školy, Jaroměřice 310 

Půjčovní doba 
 

Pondělí           13.00   -   16.00
Úterý              13.00   -   16.00
Středa              7.00   -   12.00
Čtvrtek           13.00   -   17.00
Pátek                     zavřeno 

knihovnice: Dis. EVA CENDELÍNOVÁ 

tel:        778 086 380 
e-mail:  knihovnajaromerice@centrum.cz  

web:      http://jaromerice.cz 

On- line katalog
Veřejný internet
Kopírování, laminování
Prodej turist. známek, vizitek a propag. předmětů
Prodej regionální literatury  

          Těšíme se na Vaši návštěvu 
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Program akcí v Jaroměřicích na měsíc září 2018                              

Od září nastupuje do funkce knihovnice 
Obecní knihovny Jaroměřice Dis. EVA CEN-
DELÍNOVÁ, prosím, poznamenejte si novou 
půjčovní dobu v Obecní knihovně.
PO 13 – 16 h 
ÚT 13 – 16 h
ST    7 – 12 h
ČT  13 – 17 h
PÁ   zavřeno

Veškerá cvičení a případné mimoknihov-
nické aktivity budou probíhat po dobu re-
konstrukce  Centra života a podnikání ( na 
„Dvoustovce“) ve VOLNOČASOVÉM AREÁ-
LU vedle sběrného dvora.
3. 9., pondělí,  8.00 h Slavnostní zahájení 
školního roku v Mateřské a Základní škole 
Jaroměřice
9. 9. neděle, 9.00 h, Volnočasový areál, 
zahájení 11. ročníku Kurzu paličkování  
s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou

16. 9. neděle JAROMĚŘICKÁ PODZIMNÍ 
POUŤ
24. - 30.9. Humanitární sbírka včetně 
BURZY KNIH, ve stodole CŽP pro Diakonii 
Broumov, sběr oděvů, nádobí aj. potřeb zadní 
prostory dvora, informace v knihovně

PŘIPRAVUJEME:                                                

23. 10., úterý, Zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci na muzikál dle románu G. Che-
valliera ZVONOKOSY, začátek představení  
v 19.00 h, cena vstupenky 370,- Kč+jízdné 85,- 
Kč= 455,- Kč, zájezd je obsazen, přijímají se 
místa náhradníků, zájem potvrďte v knihovně 
do 14. září 2018.

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          
Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Ka-
milou Zapletalovou, v poschodí CŽP 
pondělky, objednání přímo u fyzioterapeutky  
tel.:  774 226 595

Jóga s p. Marií Pazdírko-
vou ve Volnočasovém 
areálu, Út, Tchai-chi St, Čt 
vždy od 16.30 hodin
Pilátes  s Mgr. Janou  
Kamenou ve Volnočaso-
vém areálu, pondělky  
v 17.00 hodin od 10. 9. 2018
Cvičení SM systém  v 18.00 h  
a BODYFORM v 19.10 h s Mgr. Lenkou Ko-
řenářovou ve Volnočasovém areálu, středy 
od 12. 9. 2018

Cvičení MIMI a MAMI s MgA. Zdeňkou Se-
lingerovou pro děti 1,5 - 3 roky  ve Volnoča-
sovém areálu,, pátky od 10.00 h od 7. 9. 2018
Nově nabízí služby Kosmetické studio  
LUCIE VISAGE, v poschodí CŽP, úterky  
objednání přímo u kosmetičky Lucie Plo-
crové, tel.: 732 133 501
Případné změny budou oznámeny,  
kontakt OK - 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
http://jaromerice.cz

Z malohanáckých Jaroměřic 
do Jaroměřic nad Rokytnou 

se vydala na dvakrát stovka výletníků - v úterý 31. 7. a v sobotu  
4. 8. 2018 s průvodcem Janem Valíčkem a autobusovým doprav-
cem panem Matochou. O návštěvě tamního barokně-renesanč-
ního zámku jsme dlouho uvažovali. Navíc do výčtu navštívených 
památek UNESCO pořád chybělo Židovské město v Třebíči  
a bazilika sv. Prokopa. Pan Valíček vše perfektně naplánoval, 
a tak nic nechybělo k uskutečnění. Zájem jako obyčejně před-
čil očekávání, a když se zaplnily dva autobusy, jelo se prostě 
nadvakrát. Hodnota památek a jejich prezentace ve výkladu 
našeho průvodce účastníky nezklamala. 
Počasí nepřekvapilo, před výletem, v jeho průběhu i po návra-
tu – stálé vedro. Naštěstí se všichni ve zdraví dopravili zpět do 
těch našich Jaroměřic a okolí.

    OK

Informace z obecního úřadu
• k 30. červnu 2018 byla dokončena rekonstrukce kanalizačního 

a vodovodního řadu – Jevíčská 2. etapa s celkovým nákladem 
5.323.837 Kč (kanalizace) a 1.719.091 Kč (vodovod). Na obě 
stavby bylo požádáno o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje 
a kraj přispěl ve výši 50 % celkových nákladů.

• zaměstnanci obce dokončili výstavbu chodníku po rekon-
strukci vodovodu a kanalizace na Jevíčské 

• koncem července proběhla výběrová řízení na tři investiční 
akce: Víceúčelový objekt č. p. 200 a 202 – stavební úpravy by-
tového domu, knihovny a výstavní síně. Vítězem výběrového 
řízení je firma LETOSTAV Letovice, nabídková cena 17.588.102 
Kč včetně DPH. Rekonstrukce by měla být hotova do konce 
září 2019. Vznikne 10 bytových jednotek, rozšířené prostory 
pro knihovnu a výstavní síň.

• dalším řízením byl vybrán zhotovitel dětského hřiště na zahra-
du v mateřské škole. Vítězná firma TR Antoš z Turnova zhotoví 
dětem nové herní prvky do školkové zahrady a pan Tomáš 
Jedlička pak venkovní učebnu (altán) pro žáky základní ško-
ly. Celková cena zakázky činí 433.566 Kč. Také na tuto akci se 
nám podařilo získat dotaci tentokrát z Ministerstva pro místní 
rozvoj. Altán u ZŠ je již hotový, děti z MŠ si na novou zahradu 
musí počkat do konce října.

• posledním ukončeným výběrovým řízením je dokončení míst-
ních komunikací na sídlišti Za Tvrzí. Vítězná firma M-Silnice  
v průběhu září usadí obruby a položí asfaltový koberec. Celko-
vá hodnota zakázky 2.383.633 Kč.

• v současné době probíhá výběrové řízení na demolici země-
dělských objektů v lokalitě Za Tvrzí II. Do uzávěrky zpravodaje 
dosud nebylo výběrové řízení ukončeno. 

Mgr. Iveta Glocová
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Hledáte muziku na vaši oslavu? 
Neváhejte a volejte 739 237 983. 

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. 

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře 
budovy Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). 

Prostory 20 m2 – 60 m2, možno i spojit. 
Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, výrobní 

činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.


