
Annos singulos MMXIX     Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

„Barbaři v pohybu“ se přestěhovali  
do Regionálního muzea v Litomyšli

Výstava, která předloni zahájila své putování v Muzeu regi-
onu Boskovicka, a jejíž podstatnou část si mohli ve výroč-
ním roce 2018 prohlédnout návštěvníci jevíčské synago-
gy, doputovala na začátku února do Regionálního muzea  
v Litomyšli. Našince může těšit, že v rámci výstavy je 
věnována patřičná pozornost archeologickým nálezům  
doc. Droberjara z germánského sídliště a pohřebiště na ka-
tastru Jevíčka a také římskému vojenskému pochodovému 
táboru objevenému archeologem RML Pavlem Kejvalem  
v roce 2016. Výstava je doplněna o další zajímavé nálezy  
např. z nedalekých Chornic, Jevíčko však expozici dominu-
je. Výstava bude v Litomyšli k vidění do 12. května 2019. 
Povedenou slavnostní vernisáž jsme navštívili společně  
s Mgr. Rudolfem Beranem a Mgr. Helenou Ulčovou, aby-
chom po jejím skončení plánovali společné aktivity všech 
zainteresovaných institucí v rámci „Roku římsko-germánských válek na Malé Hané“, jehož dva 
vrcholy proběhnou na přelomu května a června a v září tohoto roku. Těšme se!

Miroslav Šafář

Kino Astra
Vážení spoluobčané, 
rád bych Vás krátce informoval o průběhu přípravy na komplexní rekonstrukci budovy kina Astra 
v Jevíčku, na které pracujeme již několik let. 
Projekt tedy nese název „Přístavba a stavební úpravy kina Astra, Kostelní 41, 56943 Jevíčko“  
a jeho příprava se časově natáhla zejména z důvodu dořešení pozemkových poměrů pod stávající 
budovou kina. Většina pozemků pod kinem byla již v 50. letech 20. století převedena na tehdejší 
Národní výbor, dnes Město Jevíčko po zaniklém spolku Křesťanská sociální jednota Malá Haná. 
Jeden samostatný pozemek o rozloze 69 m2 však zůstal zapomenut a nepřeveden. Tento rest 
nás cca o rok zdržel, neboť se muselo prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jednat o převodu pozemku na město, což se tedy v roce 2018 konečně podařilo.
V tuto chvíli se dokončuje nejvyšší stupeň projektové dokumentace, tj. dokumentace pro prove-
dení stavby, na základě které již by mohlo být realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 
Zpracovatelem projektu je brněnská projekční kancelář B.H. projekční a inženýrská činnost, kde je 
vedoucím projektantem Ing. Jiří Svoboda. Projekt je realizován na základě studie, kterou pro nás 
zpracovali studenti fakulty architektury VUT Brno v roce 2015 pod vedením Doc. Ing. Miloslava 
Meixnera, CSc. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo letos zcela nový 
dotační titul pro přestavby a rekonstrukce veřejných budov, rozhodlo zastupitelstvo města, že 
bude do tohoto dotačního titulu podána žádost o dotaci na vnitřní úpravy prostor a vybavení – 
2. etapa projektu. Současně bude podána i další žádost o dotaci do evropského fondu OPŽP, 
který podporuje snižování 
energetické zátěže veřej-
ných budov a právě tato 
1. etapa projektu by měla 
řešit stavební práce souvi-
sející se zateplením budo-
vy, tzn. zateplení střechy, 
fasády, nová okna, dveře, 
vytápění a vzduchotech-
niku.
Celkové náklady na reali-
zaci celého projektu činí 
32 mil. Kč a pokud bude 
město se svými žádostmi 
o dotaci úspěšné, moh-
lo by obdržet dotace až 
do výše 20 mil. Kč. Finál-
ní verdikt o tom, zda se 
tedy pustíme do realizace 
projektu, bude učiněn až 
po výsledcích dotačního 
řízení, což bychom měli 
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Fotoaktuality

Žáci ZŠ a gymnázia přišli na zastupitelstvo 
podpořit projekt opravy atletického hřiště

Nároží Barvířské ulice je vyklizeno pro  
výstavbu nového bytového domu

Vernisáž výstavy Barbaři v pohybu Regionál-
ního muzea v Litomyšli s nálezy z Jevíčka

pokračování na str. 3

Čech a Moravy a jejich kontakt s římským světem

Regionální muzeum v Litomyšli, Jiráskova 9, Litomyšl, www.rml.cz, info@rml.cz, 
tel. 461 615 287. Zřizovatelem muzea je Pardubický kraj. Budova muzea je plně 
bezbariérová včetně toalet (vchod z Jiráskovy ulice).
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci březnu 2019 oslaví  
významné životní jubileum 

Pavel Navrátil
Josef Dvořák
Helena Blažková
Vladimír Šimek
Alfred Lexmann
Miroslav Hrubý
Věra Kesslerová
Marie Rádková
Vladimír Šmída

Jak se vlastně máme
Na otázku „Jak se máme?“ odpovídá 
našinec nejčastěji lapidárně: „Skvěle! Vý-
tečně!“ či „Báječně!“, anebo v opačném 
případě zase „Bídně! Mizerně!“ zrov-
na jako „Na prdlajs!“ nebo „Na houby!“. 
V poslední době se ovšem do výčtu 
tradičních odpovědí na dotaz k našemu 
mínění o bezprostřední kvalitě a úrovni 
vlastního života vetknula téměř ideologic-
ká rekapitulace, že se zkrátka „máme, jak 
jsme se ještě nikdy předtím neměli.“ Ten-
to názor slýcháme z médií, bývá obvyk-
lým argumentem těch, kteří jsou zrovna  
u vesel, hojně se jím holedbají lidé opoje-
ni ekonomickým nadbytkem nebo se tak-
to chlácholí třeba jen nadšení optimisté, 
kteří si neumějí připustit, že by mohlo být 
už zítra sakra hůř. Ale proč, když je tedy 
tak výjimečně dobře, žijeme v totálně roz-
polcené společnosti, kdy na jedné straně 
stojí zastánci našeho reálného blahobytu, 
a na straně druhé celé řady jejich odpůr-
ců, jimž přeci jen k plné spokojenosti cosi 
schází? 
Vraženým klínem do tohoto rébusu je 
mi pak často konstatování prozíravého 
přítele, který už pár let po sobě konzis-
tentně praví: „Nežijeme nejhůř, ale jde  
o to, aby to aspoň takto vydrželo.“ V za-
stávaných pozicích se totiž denně po-
tkávám s lidmi, kterým to takto nevydr-
želo. Důvody jejich patálií jsou přitom 
rozličné, ne-li všelijaké. Počínají v krajních 
nezodpovědnostech při hospodaření 
s  rodinnými rozpočty, mnohé jsou přivo-
zeny nenadálými událostmi všeho druhu 
a taktéž tragédie osudové, fatální, se člo-
věku nevyhýbají. Tedy že za něco si mů-
žeme vskutku sami, zatímco to, co je nám 
souzeno, nijak nezvrátíme. Zaskočí-li nás 
totiž nemoc, nenadálá událost či ztráta 
pracovního místa, na něž jsme se dlouho-
době úzce specializovali, býváme obvykle 
nepříjemně užaslí či přímo znehybněni. 
A zejména ti, kteří se tu dosud měli jak 
nikdy předtím, kvapem prozírají do zcela 
jiných realit. Rázem to není show, ale po-
řádně tvrdej krajíc chleba! 
Přijde-li pak jakkoli zaskočený a na buben 
padnoucí našinec na pověřený úřad, aby 
se tu domohl údajně zaručené hmotné 
pomoci, bývá jeho úžas často definitiv-
ně podtržen. Částky životního minima 
odvíjející se z měsíčního minima jednot-
livce, jež činí 3410,- Kč, když na palčivé 
dno padající minimum existenční stojí na 
pouhých 2200,- Kč!, s nimiž je seznámen  
a které byly naposledy lehce povýše-
ny Nařízením vlády č. 409/2011 Sb.,  
o zvýšení částek životního minima a exis-
tenčního minima s platností od 1. 1. 2012, 
mu přijdou pochopitelně zoufale tristní či 

Okénko radních
přímo likvidační. Pojednou nechápe, kamže 
se ten štědrý a tolik zneužívaný sociální 
systém, o kterém se tolik naslýchal, krucinál 
poděl! 
V současné době, dokonce v zimním ob-
dobí na pracovní příležitosti nijak zajíma-
vém, kdy jsou na Úřadech práce jako ucha-
zeči evidováni mnozí sezónní pracovníci  
a řemeslníci, osciluje i v našem odstrčeném 
mikroregionu míra nezaměstnanosti na 
pěkných čtyřech procentech. Nabídka pra-
covních míst přitom převyšuje poptávku,  
a tak si naštěstí dokáže neblaze zaskočený 
práceschopný člověk poradit bez velkých 
spekulací a kulišáren. Smířen však musí býti 
s tím, že jemu dostupný výdělek nedosáh-
ne zdaleka tolik, aby jím byl schopen na-
plnit všeobecné představy o běžném stan-
dardu v časech blahobytu. V časech, kdy se 
přece všichni mají, jak se ještě nikdy neměli.     
Důkazem toho, že si nevymýšlím a že vše 
není ve vzkvétající společnosti až tak rů-
žové, jak se mnozí domnívají, je i jedno 
z ožehavých témat letošního Fóra rodinné 
politiky Ministerstva práce a soc. věcí ČR. 
Příjmová situace českých rodin a chudoba 
není rozhodně tématem uměle vykonstru-
ovaným, což by mi zajisté odkývali najmě 
ti, jichž se tato otázka dotýká bytostně. Ba 
právě tento činitel pak bývá v nejednom 
případě onou výchozí příčinou rodinných 
nesrovnalostí vedoucích k partnerským 
rozlukám. Mladí lidé zmateni vidinou úspě-
chu a života na vysoké noze, který je jim 
jakožto standard podstrkován z mocných 
médií stejně jako ze  zářných příkladů v nej-
bližším okolí a kterého nejsou s to dosáh-
nout ani při třísměnném provozu v nejmo-
dernější manufaktuře, neunášejí často tíhu 
zodpovědnosti ani ke svým narozeným 
dětem a partnerské svazky záhy lehkováž-
ně bortí. Zatrpknou a sociální vyloučení 
přijímají jako úděl. Fórum rodinné politiky 
MPSV se mimo jiné zabývá rovněž tématy 
drahého bydlení pro mladé rodiny či situací 
rodin samoživitelů. Ale nejsou tato témata 
již pouze důsledkem příčiny? 
Chudoba však zdaleka nesouvisí jen 
s tématy rodinné politiky. Své by vám 
jistě pověděli taktéž penzisté s nejnižšími 
důchody či důchodci invalidní v I. a II. 
stupni invalidity, která namnoze neřeší 
zhola nic. Není-li totiž těmto lidem živobytí 
sanováno některou z  portfolia nepojistných 
sociálních dávek, sami stačí zaplatit ledva 
náklady související s bydlením. A kde je 
všecko ostatní? 
Nuž potom si teprv říkejte, že se máme, jak 
jsme se ještě nikdy neměli. Ale pokud si to 
i přesto říct dovedeme, buďme štěstím celí 
bez sebe! A jak praví můj prozíravý přítel: 

jde o to, aby to takto 
vydrželo.

   Mgr. Rudolf Beran
předseda bytové  

a sociální komise

Informace z matriky
Na den 31. 03. 2019 je naplánováno vítání 
nových občánků. 
Žádáme rodiče, kteří mají o přivítání nově 
narozeného dítěte zájem, aby se dostavili na 
matriku a vyplnili připravený formulář. Poté 
jim bude do schránky doručena pozvánka  
s konkrétní hodinou konání akce.
Město Jevíčko i nadále bude vyplácet finanční 
příspěvek na narozené dítě, které je přihláše-
no k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, 
aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili (bez 
vyzvání matrikářky) na Městský úřad Jevíčko, 
matriku a po předložení rodného listu jim 
bude příspěvek vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky 
osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.

               Jaroslava Jeřábková  

Vážení občané – motoristé
Blíží se jaro a s ním i zvýšený počet aut par-
kujících v našich ulicích. I přes nově vytvořená 
stání pro parkování vozidel, která se podařila  
v Jevíčku vybudovat, tato nestačí a vozidla stojí 
v ulicích, kde vytváří překážku silničního pro-
vozu. Brání průjezdu vozidel, svozu odpadků, 
zásobování a hlavně vozidlům záchranného 
integrovaného systému. Hlavní problém je  
v tom, že vozidla parkují po obou stranách uli-
ce. 
Vážení řidiči, obracíme se na Vás se žádostí  
o vzájemné respektování, ohleduplnost při  
odstavování Vašich vozidel. Snažte se parkovat 
pouze na jedné straně ulice.  Neparkujte před 
vjezdy do domů a garáží. Při střídavém stání do-
držujte bezpečnou mezeru na projetí i rozměr-
nějších vozidel. Předejdete tím možným kolizím 
a komplikacím v dopravě.
Za komisi rady města pro dopravu, dopravní  
obslužnost a bezpečnost

 Antonín Dostál, předseda

pokračování ze str. 1
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 6. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 6. zasedání Zastupitelstva města  
Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Dům hasičů,  
    Svitavská 466, Jevíčko
Doba konání: 18. 03. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 15. 02. 2019

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

MUDr. Zuzana Šedrlová
Dovolená PL 4. 3. – 13. 3. 2019 
sestřička u PL Ivana Řezníková, DiS 

přítomna 4. – 5. 3. 2019
Dovolená interní ambulance  
4. 3. – 12. 3. 2019, 15. 3. 2019
sestřička na interní ambulanci  
Bc. Monika Lišková přítomna  

6. – 13. 3. 2019
Zástup akutní stavy Dr. Trčková  

a Dr. Křížová
Žádáme pacienty, aby si zajistili  

svou pravidelnou medikaci.

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje  8. 3. 2019  

– druhý pátek 

MUDr. Tomáš Jagoš  
a MUDr. Alena Jagošová

 oznamují nové telefonní číslo  
do ordinace  723 715 558

vědět cca v květnu nebo červnu letošního roku. Zásadní bude tedy výše přidělených finanč-
ních prostředků na realizaci projektu, neboť takto rozsáhlou investici město ze svých prostředků  
v jednom roce není schopno zafinancovat.
Pokud by tedy dostal projekt „zelenou“ a mohl by být v roce 2020 realizován, dojde k velmi pod-
statnému zlepšení současného stavu budovy kina, která je nyní na pokraji havarijního stavu díky 
celkově špatnému technickému stavu, zejména střešního pláště.
V nové budově bude zásadní změnou odstranění betonové šikminy hlavního sálu, kde by měla 
vzniknout rovná podlaha, aby mohl být sál multifunkční pro jakékoliv kulturní a společenské 
akce. Dobrý výhled na divadelní představení a koncerty by měla zajistit teleskopická tribuna, 
která by se 150 sedadly vyjížděla ze zadní stěny sálu. Tuto šikminu je možné doplnit až 50 další-
mi sedadly před pódiem. Celková kapacita sálu tedy bude o něco menší než nyní (260 sedadel),  
a to v počtu 200 sedadel. Dále bude zrekonstruována také vstupní hala, kde vznikne občerstvení 
bufetového typu, šatna, bezbariérové sociální zařízení, také bezbariérový přístup do 1. patra 
budovy formou výtahu, kde se bude nacházet malý konferenční sál cca pro 40 lidí, který bude 
určen pro setkávání spolků, školení a menší společenské akce, dále promítací a režijní kabina pro 
ovládání zvuku, světel a digitální technologie kina. V severních prostorách kina, kde se nyní na-
cházejí šatny, bude vybudováno druhé patro díky vysokým stropům, které rozšíří stávající zázemí 
pro účinkující. Také bude lépe řešeno přístupové schodiště z ulice Soudní pro přístup účinkujících 
a techniky. Za přínosné považujeme také vznik samostatné prostorné klubovny, která bude vy-
budována v suterénu vedle kotelny. Tato klubovna bude mít vlastní sociální zařízení a bude moci 
sloužit jako zkušebna pro hudební soubory a kapely nebo pro jinou spolkovou činnost. Sál by 
měl být také osazen moderním digitálním promítacím systémem, zvukem i světly, které by měly 
zejména na jevišti sloužit při koncertech a divadelních představeních.
Vážení spoluobčané,
držte nám palce, aby se tato dlouho očekávaná rekonstrukce jevíčského kulturního stánku, který 
je každoročně využíván pro více jak 80 společenských a kulturních akcí zejména na úrovni spol-
kového a komunitního života našeho města, podařila zrealizovat. 

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Letní brigáda 
Jsi komunikativní, nebojíš se práce, máš vztah k městu Jevíčku a znáš jeho okolí?
Pokud hledáš brigádu na letní prázdniny 2019, hledáme právě Tebe.
Nabízíme brigádu v Turistickém informačním centru Jevíčko a na městské věži.
Žádosti se stručným životopisem přijímáme do 30. dubna 2019, doručte je osobně do 
TIC Jevíčko, Palackého náměstí 1. Více informací v TIC Jevíčko. 

Dagmar Schneiderová

Uzavření MěÚ Jevíčko
Dne 22. 3. 2019 (pátek) bude z technických důvodů 

Městský úřad v Jevíčku uzavřen. 
Děkujeme za pochopení

INFORMACe OBČANůM

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 a pokyny k vyplnění přehledu 
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku 
na podatelně. Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à Tiskopisy, formuláře
nebo zadat přímo odkaz 
http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. 

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo na Finančním úřadu pro Pardubický kraj, Územní pracoviště 
v Moravské Třebové nebo je stáhnout z internetu:
www.financnisprava.cz à Daňové tiskopisy (Databáze aktuálních daňových tiskopisů, Vstup do sekce)
nebo zadat přímo odkaz 
http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zaměstnanci Územního pracoviště v Moravské 
Třebové proběhne na Městském úřadu v Jevíčku v zasedací místnosti:

Po 18. 3.  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 20. 3.  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

pokračování ze str. 1
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/7R/2019 bezplatný pronájem kinosálu pro 

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, 
o. p. s. pro potřeby konání nekomerč-
ní akce dne 28. 2. 2019, kdy se jedná 
o přednášku Dr. Pekařové v době od 
16:00 hodin

1c/7R/2019 prodloužení nájemní smlouvy 
pro Gymnázium Jevíčko na garáž ve 
dvorním traktu bývalého kláštera na ul. 
Soudní 51 v Jevíčku do 31. 12. 2019

1d/7R/2019 spoluúčast města vyvěšováním 
vlajky na budově MěÚ na akci „Vlajka 
pro Tibet“ ve stanovených termínech 
na období do roku 2022

1f/7R/2019 umístění sídla Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR, z. s., ZO 
Jevíčko na adrese Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko

2a/7R/2019 zakoupení notebooku Lenovo 
ThinkPad e580 vč. licencí pro potřeby 
starosty města za částku 24.000 Kč vč. 
DPH + Office 2019 v ceně 6.990 Kč vč. 
DPH a bezdrátová myš za 400 Kč vč. 
DPH (celkem 31.390 Kč vč. DPH)

2b/7R/2019 konání 13. Městského plesu  
v termínu 8. března 2019 s předpo-
kládaným hospodářským výsledkem 
ve výši 3.500 Kč, který bude použit na 
opravu pomníku obětem letecké neho-
dy na Červeném kopci u Jevíčka

2c/7R/2019 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a kapelou energit, zastoupe-
nou Agenturou Macháčková, s. r. o., 
Chrustenice 45, 267 12 Loděnice, IČ: 
07709676 na vystoupení v rámci hlav-
ního programu Jevíčkovění v termínu 
1. 6. 2019 za cenu 31.800 Kč (agentura 
není plátce DPH)

2e/7R/2019 navýšení ceny za dárkové balíčky 
a kytky poskytované seniorům při do-
vršení významného životního jubilea 
na částku ve výši 300 Kč dárkového ba-
líčku a 200 Kč za kytku

3a/7R/2019 podání žádosti o dotaci Pk  
v programu „Podpora v oblasti sportu 
a volnočasových aktivit“ na projekt vol-
nočasových aktivit pro žáky ZŠ Jevíčko 
„Šikulky v akci“

3b/7R/2019 podání žádostí o dotaci Pardubic-
kého kraje v rámci Programu podpora 
budování infrastruktury cestovního ru-
chu v Pardubickém kraji na akci Cyklo-
trasa „Skrz Maló Hanó“

3c/7R/2019 uzavření příkazní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností Inprojects 
– Alexander Ivanov, Kaštanová 1055/14, 
779 00 Olomouc, IČ: 02008726 na ad-
ministraci podání žádosti a administra-
ci projektu „Rekonstrukce sportovního  
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ za část-
ku 20.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem příkazní smlouvy

5a/7R/2019 uzavření smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č. IV-12-2016823/VB/1 
mezi Městem Jevíčko a společností ČeZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemcích p. č. 3058/2, 
p. č. 3059/3 a p. č. 3061/1, vše ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

5b/7R/2019 záměr pronájmu pozemků p. č. 
137/4 a p. č. 138, oba v k. ú. Zadní Ar-
noštov

5c/7R/2019 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
Ie-12-2007990/VB/4 mezi Městem Je-
víčko a společností ČeZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na budou-
cí zřízení věcného břemene služebnosti 
a dohodu o umístění stavby na pozem-
cích p. č. 1751/21, p. č. 1751/22, p. č. 
1751/49, p. č. 1751/60 a p. č. 78/2, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6a/7R/2019 úklid městské skládky v částce do 
100.000 Kč vč. DPH firmou KeRAX, s. r. 
o., Jevíčko

7/7R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Je-
víčko, IČ: 28821068, na výměnu plyno-
vého kotle BAXI kondenzačního DUO 
- Tec Compact + 24 GA, v bytě č. 6, 
Komenského nám. 167, Jevíčko za cenu 
36.440 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka

8/7R/2019 podání žádosti o dotaci Pk v pod-
programu č. 1 „Podpora kulturních  

Usnesení 7. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. ledna 2019
aktivit“ na 8. ročník multižánrového fes-
tivalu Jevíčkovění, který se uskuteční ve 
dnech 30. 5. - 1. 6. 2019

9/7R/2019 realizaci projektu při Základní škole 
Jevíčko s názvem „Přírodní zahrada ZŠ 
Jevíčko“ v rámci Národního programu 
Životního prostředí, výzvy č. 16/2017 
MŽP, podporované aktivity - Rekon-
strukce a vybavení center ekologické 
výchovy, učeben a jiných zařízení pro 
účely eVVO („Přírodní zahrady“)

Rada města Jevíčko ruší
1e/7R/2019 usnesení RM č. 4/26 ze dne 18. 12. 

2015

Rada města Jevíčko pověřuje
1b/7R/2019 vedoucího organizačního odboru 

zjištěním zájmu o zřízení přípojky kabe-
lové TV mezi občany na ul. Mackerleho 
v Jevíčku a investičního technika jedná-
ním s kabelovou TV o technickém řeše-
ní a finanční náročnosti zřízení přípojek 
koncovým uživatelům na ul. Mackerle-
ho v Jevíčku

2d/7R/2019 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním znaleckého posudku za 
účelem zjištění úřední obvyklé odhad-
ní ceny u pozemků p. č. 538/23 a p. č. 
538/26 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko vyhlašuje
4a/7R/2019 výběrové řízení na obsazení pra-

covního místa referent bytového a ne-
bytového fondu

6b/7R/2019 výběrové řízení na správu veřej-
ného osvětlení Města Jevíčko

Rada města Jevíčko určuje
4b/7R/2019 výběrovou a hodnotící komisi pro 

výběr uchazeče v rámci vyhlášeného 
výběrového řízení na obsazení pracov-
ního místa referent správy bytového  
a nebytového fondu dle zápisu

6c/7R/2019 výběrovou a hodnotící komisi pro 
výběr uchazeče v rámci vyhlášeného 
výběrového řízení na správu veřejného 
osvětlení Města Jevíčko dle zápisu
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1b/8R/2019 podání žádosti o dotaci na Par-

dubický kraj pro projekt vzájemné spo-
lupráce s partnerskou obcí Korytňany 
na Ukrajině, kdy projekt je zaměřen na 
spolupráci umělecky zaměřených dětí 
a mládeže s realizátorem projektu ZUŠ 
Jevíčko

2a/8R/2019 podání žádostí o dotaci Pardubic-
kého kraje v rámci Programu podpory 
kultury a památkové péče v Pardubic-
kém kraji - Podprogramu B: Restauro-
vání kulturních památek na akci „Re-
staurování nástěnných maleb v kapli  
v k. ú. Zadní Arnoštov“

2b/8R/2019 příkazní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností WebSport & 
Consulting service, s. r. o., Dr. Svěráka 
13, 680 01 Boskovice, IČ: 29277825 na 
administraci VŘ na rekonstrukci spor-
tovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko 
za částku 15.000 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

3a/8R/2019 finanční částku 94.265 Kč vč. DPH 
na nákup ochranných zásahových oble-
ků pro JSDH Jevíčko

3b/8R/2019 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany města 
Jevíčko na rok 2019

3c/8R/2019 umístění DZ slepá ulice na sloup 
VO na ul. Nerudova a pověřuje investič-
ního technika zajištěním umístění této 
DZ

3f/8R/2019 zpracování PD na umístění VO v ul. 
K. H. Borovského, kde dojde k odstra-
ňování starých sloupů společností ČeZ

4a/8R/2019 cenovou nabídku firmy Instalatér-
ství Miroslav Tříska, Růžová 91, Jevíčko 
na opravu havarijního stavu vodovod-
ního potrubí v hospodářském pavilonu 
MŠ Jevíčko za cenu 70.403 Kč bez DPH

5/8R/2019 smlouvu o umístění veřejné ko-
munikační sítě mezi Městem Jevíčko  
a společností Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, 
130 00 Praha 3 na umístění komunikač-

Usnesení 8. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. února 2019
ní sítě na pozemku p. č. 1757/18 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6/8R/2019 úpravu (zvýšení) nájemného o 10 % 
v městských bytech na ul. Třebovská 71, 
Jevíčko s účinností od 1. 6. 2019 a dal-
ších 10 % s účinností od 1. 6. 2020 dle 
§ 2249 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku

7a/8R/2019 odpisový plán Města Jevíčko na 
rok 2019

7b/8R/2019 inventarizační zprávu o prove-
dené fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku Města Jevíčko k 31. 12. 2018

Rada města Jevíčko pověřuje
1a/8R/2019 investičního technika zajištěním 

úprav nejkritičtějších úseků asfaltovým 
recyklátem města komunikace u gará-
ží na sídlišti K. Čapka, kterou provedou 
techničtí pracovníci města za příznivých 
klimatických podmínek v jarních měsí-
cích roku 2019
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„Střípky z činnosti MP Jevíčko…“

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

– dopravní nehoda osobního vozidla, ke které došlo na silnici 
mezi Jevíčkem a Chornicemi. Příčinou nehody bylo nepřizpůsobení 
rychlosti vozidla stavu a povaze vozovky, kdy mladý řidič nezvládl 
řízení a při předjíždění na zasněžené silnici dostal smyk a se svým 
vozidlem narazil do kříže, který se následně zřítil na vozilo. Nehoda 
si vyžádala lehká zranění u řidiče havarovaného vozidla. Hlídka MP 
Jevíčko poskytla zraněnému řidiči pomoc a po příjezdu Jednotky 
SDH Jevíčko jej předala do péče zdravotníka. Následně byly ze 
strany MP provedeny úkony vedoucí ke zjištění skutkového stavu 
nehody a ustanovení svědků událostí. V neposlední řadě pak bylo 
hlídkou MP zajištěno řízení dopravy. 
Ze strany MP je na místě dodat, že k předmětné nehodě došlo 
na katastrálním území obce Víska u Jevíčka, se kterou má Město 
Jevíčko uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb 
MP Jevíčko, a tedy zásah Městské policie Jevíčko na daném ka-
tastrálním území byl zcela v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb.,  
o obecní policii. 

	 Dne 18. 01. 2019 ve 22.00 hodin, kdy v rámci běžného výkonu 
hlídkové služby MP Jevíčko v obci Jaroměřice, byl zaznamenán vý-
skyt vozidla, které jezdilo po obci Jaroměřice nebezpečně rychlou 
a riskantní jízdou, rušilo noční klid a ohrožovalo ostatní účastníky 
silničního provozu (protijedoucí vozidlo bylo nuceno zastavit, aby 
zabránilo čelní srážce). Mladý řidič vozidla, který nebyl držitelem 
řidičského oprávnění, jak bylo později zjištěno, nejspíše řídil pod 
vlivem OPL, v důsledku rychlé a nebezpečné jízdy nezvládl řízení, 
vyjel mimo komunikaci a narazil do kamenné zídky plotu. Po nára-
zu se vozidlo vymrštilo, otočilo se na střechu a narazilo do stromu. 
Po příjezdu hlídky MP Jevíčko na místo nehody byla osádka vozidla 
stále ještě uvnitř převráceného vozidla. Hlídka MP pomohla osád-
ku z vozidla vyprostit a zraněným osobám neprodleně poskytla 
prvotní předlékařskou péči. Souběžně pak byla na místo přivolána 
Jednotka SDH Jevíčko a další složky IZS. Po příjezdu JSDH Jevíčko 
byly zraněné osoby předány do péče zdravotníkům a dále byla jed-
notce poskytnuta potřebná součinnost zabezpečení místa nehody 
a řízení silničního provozu.    

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

Vážení spoluobčané,   
v lednu 2019 řešila či evidovala MP Jevíčko mimo jiné následující udá-
losti:
	 Dne 01. 01.2019 v době okolo 00.20 hod. – zaznamenali stráž-

níci MP Jevíčko znečištění veřejného prostranství formou ote-
vřeného ohně – otevřený oheň na Palackého nám. v Jevíčku, kdy 
se jednalo o vůbec první protiprávní událost v novém roce. K to-
muto incidentu došlo v rámci oslav příchodu nového roku, kdy 
oslavenci, aby umocnili sílu zábavní pyrotechniky, použili iniciační 
látky a tím zároveň došlo k rozdělání otevřeného ohně. Díky kame-
rovému systému se podařilo následně ustanovit přestupce, kterým 
pak v příkazním řízení byla uložena pokuta. 

	 Opakované protiprávní jednání spočívající ve veřejném pohor-
šení a znevážení postavení úřední osoby při výkonu její pra-
vomoci ze strany místního občana, který se opakovaně válí opilý 
na ulicích města a chová se vulgárně. Výše uvedené skutky budou 
předány k vyřízení Komisi pro projednávání přestupků MěÚ Jevíč-
ko.    

	 Opakované protiprávní jednání řidičů kamionů v MČ Zadní  
Arnoštov – řešeno příkazem na místě – uložením pokuty. 

	 Poškození lesa – stromového porostu, lesní půdy a lesních cest 
ze strany dosud neznámého pachatele. K poškození došlo na 
lesních pozemcích v oblasti KUMPeRKU, a to v souvislosti s těžbou 
a vyvážením dřevní hmoty. Věc je i nadále v šetření a bude postou-
pena dle místní a věcné příslušnosti na Odbor životního prostředí 
MěÚ Moravská Třebová. 

	 Asistence MP Jevíčko na žádost obsluhy hotelu ALSTER, kdy 
bylo třeba „zajistit“ a utěšit tamního hosta, který byl ve vysoce 
vypjaté životní situaci, opakovaně hovořil o tom, že je hledán 
policií a opakovaně se vyjadřoval tak, že přemýšlí nad sebe-
vraždou. Ze strany MP pak byla učiněna patřičná opatření a muž 
byl předán do domácí péče rodinných příslušníků. 

	 Násilný vstup do bytu – na základě oznámení občanů bytové-
ho domu v Jevíčku o tom, že jejich sousedka nevychází z bytu, 
nereaguje na zvonění ani bouchání na dveře, nereaguje na 
vyzvánění telefonu a uvnitř bytu hraje hlasitě hudba – z výše 
uvedených skutečností bylo na místě důvodné podezření, že 
dotyčná je v ohrožení života či zdraví a případná pomoc ne-
snese odkladu – ze strany MP byly vykopnuty vchodové dveře 
do bytu (v souladu s § 16 zákona o obecní policii) a bylo zjištěno, 
že poškozená seniorka klečící na zemi byla zcela vysílená a nebyla 
schopna si zavolat pomoc. Poškozené byla ihned poskytnuta první 
pomoc a byla přivolána RZS, která poškozenou převezla k lékař-
skému vyšetření. 

	 Průběžná péče o osoby bez domova – poskytování pomoci 
v době velkých mrazů + poskytnutí potravinové pomoci.

	 Drobné krádeže + administrativní zpracování ztrát a nálezů.

	 Bezpečnostní řetízky pro seniory – i nadále pokračuje realizace 
projektu „BeZPeČNOSTNÍ ŘeTÍZKY PRO SeNIORY“, kdy v lednu 2019 
bylo ze strany MP nainstalováno celkem 7 bezpečnostních řetízků. 
Pro seniory je tato služba zcela zdarma. Zájemci o tuto službu nás 
mohou kontaktovat osobně na služebně MP, případně telefonicky.

	 Dne 18. 01. 2019 poskytovala hlídka MP Jevíčko Jednotce 
SDH Jevíčko součinnost při vyhlášení mimořádné události  

3d/8R/2019 místostarostu ve spolupráci  
s předsedou komise pro dopravu, do-
pravní obslužnost a bezpečnost zfor-
mulováním upozorňujícího dopisu pro 
občany ul. Nappova k problematice 
parkování a zadáním zpracování PD na 
rozšíření parkoviště vozidel na ul. A. K. 
Vitáka směrem k transformační stanici 
v maximální možné kapacitě s realizací 
v roce 2020

3e/8R/2019 předsedu komise pro dopravu, 
dopravní obslužnost a bezpečnost 
osobním jednáním s žadatelem dle zá-
pisu k projednání problematiky parko-
vání před jeho RD na ul. Kobližná před 
bývalým zdravotnickým střediskem

4b/8R/2019 strážníky MP Jevíčko aktualizací 
pasportu dopravního značení města 
Jevíčka s doporučením návrhů na insta-
laci nových DZ s termínem zpracování 
do 30. 6. 2019

7c/8R/2019 investičního technika zajištěním 
zveřejnění záměru prodeje nepotřeb-
ného majetku města určeného k vy-
řazení na webových stránkách města  
a ve zpravodaji vč. fotodokumentace za 
cenu dohodou

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

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.
a 

Chornická z.o.s., a.s.

přijímá od 1. 3. 2019  
objednávky naturálií

Krmná řepa – 300,- Kč/ar (cca 5q) max. množství  
na osobu 2 ary
Brambory tříděné – platba až při odběru 
Objednávky krmné řepy do 18. dubna 2019.

Objednávky přijímá:  Helena Ducháčková
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Výzva všem občanům…..
Touto cestu bychom rádi navázali na příspěvek pracovnic Turistického  
a informačního centra MěÚ Jevíčka, který se týkal založení černé sklád-
ky, kdy tuto skládku založil dosud neznámý pachatel v přesně nezjištěné 
době na lesním pozemku vedle příjezdové cesty k městské „pionýrské“ 
chatě.

Je naprosto nepochopitelné, že obsah předmětné černé skládky, který 
by se zcela jistě mohl uložit ve sběrném dvoře, zůstal odložen (vyhozen) 
v lese, kde byl nepochybně ekologickou zátěží. 

Pokud se na problematiku založení černé skládky budeme dívat podle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tak podle ustanovení § 
66d může být za daný přestupek uložena pokuta do výše 500.000,-- Kč.  

Citace zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 
„…Přestupky
§ 66d
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice 
nebo jiného veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní,  
a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené 
místo.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že
a) poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného 
veřejného prostranství,
b) neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní,  
a tím naruší vzhled obce, nebo
c) naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené 
místo.
(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník ne-
movitosti dopustí přestupku tím, že
a) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem nebo je neudržu-
je v řádném stavu, nebo
b) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo 
jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky 
s označením umístí jiný nápis.
(4) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 
2 písm. b) nebo c) lze uložit pokutu do 500000 Kč a za přestupek 
podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 3 pokutu 
do 200000 Kč.

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

(5) Přestupky podle odstavců 1 až 3 projednává obecní úřad….“.

Pokud se na problematiku založení černé skládky budeme dívat podle 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zá-
konů, tak podle ustanovení § 66 a násl., může být za daný přestupek 
uložena pokuta do výše 50.000,-- Kč, ale také ve výši 1 mil. korun.  

Citace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů:
„…PŘESTUPKY FYZICKÝCH OSOB
§ 69
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) se zbaví autovraku nebo umístí vozidlo vyřazené z registru vozidel  
v rozporu s tímto zákonem,
b) odloží elektrozařízení mimo místa k tomu určená nebo mimo místa 
jejich zpětného odběru.
(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně založí 
skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa.
(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) převezme odpad do svého vlastnictví,
b) přepravuje odpad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evrop-
ských společenství o přepravě odpadů39) nebo uskuteční přeshraniční pře-
pravu odpadů v rozporu s povolením,
c) soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá na místech nebo v objek-
tech, které nejsou podle tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání 
s odpady nebo tato místa či objekty za účelem soustřeďování nebo jiného 
nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.
(4) Za přestupek lze uložit pokutu do
a) 20000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1000000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
(5) Přestupky podle odstavců 1 a 2 projednává obecní úřad, přestupky 
podle odstavce 3 projednává inspekce.
§ 70
Pokuta uložená obecním úřadem je příjmem obce, na jejímž katastrálním 
území došlo k porušení povinnosti….“.

Věřím, že nikdo z vás nechce, zvláště při procházce v lese, zakopá-
vat o hromady vyhozeného stavebního materiálu, plechovky, plas-
ty či jiné nepotřebné věci, které někteří naši spoluobčané vyhodí 
jen proto, že jsou bezohlední k přírodě a svému okolí.  

Za Městskou policii Jevíčko 
Mgr. Bc. Dušan Tejkal – velitel MP



www.jevicko.cz

                      Březen 2019   / 7Měsíčník města Jevíčka

byste udělali za 2 minuty? Držitel rekordu Kuba Pavlík jich zvládl 52! 
Nebo jak dlouho si myslíte, že trvá navlečení sta velkých korálků na nit 
včetně zauzlování? Aneta Procházková to zvládla nejrychleji – za 5 mi-
nut 51 sekund. Do veselého klání se zapojily i vychovatelky a vyzkoušely 
si třeba skok s míčem nebo sezení u stěny. 
Po krátkých pololetních prázdninách následoval celý týden jarních 
prázdnin a vzápětí nato studenti 3. ročníku kombinovaného lycea na-
stoupili na týdenní praxi. Třídy 1.L a 1.B zahájily 2. pololetí školního 
roku lyžařským výcvikem v Říčkách, kde jim letos po dlouhé době přálo  
i počasí.                      Mgr. Darina Gnipová 

gyMNÁZIUM JEVÍČKO

Zprávy z DM
Uplynulé období bylo ve znamení sněhové nadílky. 

Spolu se studenty se ve sněhu vyřádila i p. vychovatelka Machorková. 
Zima zahnala studenty do sauny, kterou na DM mohou využívat každou 
středu od podzimních do jarních měsíců. Během ledna studenti překo-
návali  „Intrrekordy“. Tuto soutěž v neobvyklých disciplínách zorganizo-
vala p. vychovatelka Vafková, která vede i „Knihu rekordů“, do níž zazna-
menává vítěze v jednotlivých kategoriích. Letos byly překonány mnohé 
rekordy dívkami i hochy v různých kategoriích: povlékání postele na čas, 
skok s míčem z místa, navlékání sta korálků na čas, sezení u stěny na 
výdrž, počet kliků za 2 minuty, plank na výdrž. Tak schválně – kolik kliků 

Poděkování
Dobrý den, pane starosto,
dovolte, abychom se s Vámi podělili o příjemnou následující informaci. Oznamujeme Vám, že chovatelka králíků přítelkyně Alena Macounová, 
bydlištěm Biskupická 371, 569 43 Jevíčko, která je občankou vašeho města, úspěšně reprezentovala ve dnech 9. – 11. listopadu 2018 na evrop-
ské výstavě drobného zvířectva v dánském Herningu. 
Na svoje vystavené králíky plemene aljaška, dosáhla vysokého bodového hodnocení, a získala od pořadatelů čestnou cenu. Tímto úspěšně 
reprezentovala nejen Český svaz chovatelů a Českou republiku, ale i vaše město. 
Upřímně děkujeme za vystavení jejich králíků na této světově nejvýznamnější výstavě drobných zvířat. Chovatelé králíků z ČR na této výstavě 
obdrželi historicky nejvyšší počet cen a výstavních titulů v kontextu počtu vystavených králíků jednotlivých zúčastněných zemí. evropské vý-
stavy se zúčastnili chovatelé z více než dvaceti zemí. Králíci vystavení A. Macounovou výrazně přispěli k dobrému jménu celé ČR v chovatelské 
evropě. 

S chovatelským pozdravem ,,Chovu zdar“ Josef Vilhelm, v. r., tajemník ÚOK chovatelů králíků

Činnost jevíčských spolků – doplnění ke stejnojmennému článku v únorovém čísle
Jak jste spokojeni s uplynulým rokem 2018 z hlediska vaší spolkové činnosti? Podařilo se vám uskutečnit své plány? Co plánujete v roce 2019? 

AVZO 

S činnosti ZO AVZO za rok 2018 můžeme být vcelku spokojeni. Z plánu práce 
jsme nesplnili závod minikár na Okružní ulici I, protože tam byla směrována 
objížďka z důvodu uzávěry ulice Okružní IV. 
Pro letošní rok 2019 máme naplánovány akce: 
- školení řidičů  - amatérů 
- spolupráci s jinými organizacemi, zvláště s komisí pro mládež při MU Jevíčko
- střelecké soutěže - jarní a podzimní přebor
- letecko-modelářské soutěže 
- jízdu zručnosti na kolech pro děti od školky po 5. ročník ZŠ
- hry k MDD 
- závod minikár pro mládež na Okružní I. 
- cvičení v naší posilovně. 
Závěrem však musím vyjádřit nespokojenost malého zájmu mládeže, i přes 
prováděný nábor.  (František Langer)

ZO Českého zahrádkářského svazu Jevíčko

V minulém roce uplynulo 60 let od založení zahrádkářské organizace v Jevíčku. 
Postupně byly vybudovány zahrádkářské osady, které se táhnou od přehrady 
až k sanatoriu a dávají možnost uplatnění zahrádkářů v praxi.
V r. 2018 pokračovalo suché období z předchozího roku. Vlivem teplého po-
časí a nedostatku vody byly obavy o úrodu na zahrádkách. Nasazení květů  
a následně i plůdků se projevilo v nadměrné úrodě ovoce. Vybudovaná moš-
tárna našla podle plánu plné uplatnění v druhé polovině září a díky zprovoz-
nění bylo vylisováno téměř 5 tis. litrů moštu.
Krásné výpěstky také umožnily účast na Okresní výstavě v Koclířově a násled-
ně i v Moravské Třebové. Za naši organizaci bylo na výstavy zasláno 43 vzorků, 
dva vzorky byly oceněny čestným uznáním, které bude předáno na výroč-
ní schůzi ZO. V září také proběhla zdařilá ochutnávka česneku ve spolupráci  
s restaurací Sport.
V letošní roce zajistíme provoz moštárny pro zahrádkáře a následně i účast na 
výstavách ovoce a zeleniny a podle úrody také ochutnávku česneku.
Všem aktivním zahrádkářům přejeme bohatou úrodu. (Richard Hájek)    

RC Palouček

Rok 2018 byl pro nás úspěšný, z velké části se nám podařilo zrealizovat plán činností, které jsme si na začátku roku stanovili. Kromě pravidelných činností v centru, 
ale i akcí jednorázových (bazar, výtvarné dílny, Ambasadorky…), jsme opět jako každý rok zorganizovali několik akcí s ostatními jevíčskými spolky či s městem 
Jevíčko (Mikulášský karneval, Dětský den, výtvarné dílny…).
V roce 2019 chceme pokračovat v naší dlouhodobé činnosti a také přidat nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro širokou veřejnost další nové zajímavé akce.
Velké díky patří „hlídacím maminkám“, které program vytvářejí a podílejí se na něm. Dále také paní M. Ambrozové, která vede Seniorský klub. (Jana Junková)
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Co přinese plánovaná dálnice D43 městu Jevíčku a jeho obyvatelům  
(současným i budoucím)?

Začínat se má tím lepším. Dálnice D43 umožní časovou úsporu při 
cestě z Jevíčka do Brna. Místo dnešní 1 hodiny asi o 15 až 20 minut.  
A pak zejména omezí průjezd kamionů a dalších aut ze severu na jih  
a v opačném směru – tedy ulicí Třebovskou, náměstím a ulicí Brněnskou, 
které jsou již v současné době přetíženy, a dosavadní stav je dlouhodo-
bě neúnosný. Němci si stavbu dálnice vymohli ihned po „Mnichovu“, 
tedy v roce 1938, kdy ještě existovala Česká republika, jejíž existenci po 
zabrání pohraničí zaručovaly tehdejší velmoci. Na mapách ji narýsoval 
sám vůdce nacistického Německa – Adolf Hitler. Nacistické vedení Ně-
mecka ji totiž nutně potřebovalo k plánovanému napadení Polska. Není 
to ostatně žádná novinka.
Již staří Římané chtěli-li okupovat nová území, stavěli nejprve na teh-
dejší dobu vynikající „dálnice“ pro rychlý přesun svých vojsk i potřeb 
k válčení. 
Podíváme-li se na mapu naší vlasti, vybralo si nacistické vedení Německa 
směr na Kladsko, které tvoří hluboký zářez do našeho území a který ná-
silím obsadili Prusové za Marie Terezie. Na jihu nebyla cílem jen Vídeň, 
ale především Vídeňské Nové Město, ležící na jih od Vídně, kde měli 
Němci obrovský zbrojní průmysl. To, že dálnici narýsoval Hitler, ještě  
nemusí být důvodem nazývat ji „Hitlerova dálnice“. Tento název se „skví“ 
v Magazínu Práva z 10. 10. 2015 na barevné čtyřstraně věnované tomu-
to problému (a není naprosto míněn ironicky!!). V samotném Německu 
by za takovýto nápis byl někdo potrestán, nebo alespoň kritizován –  
a u nás ne?!! Nacistické Německo pokračovalo urychleně ve stavbě dál-
nic na území Německa, Rakouska a během války i na území Ukrajiny ale 
ani tam (alespoň ne prozatím) žádnou z dálnic takto nejmenují.
I Klub českých turistů byl svého času vyzýván k pochodu po torzu dál-
nice velikou tabulí stejného znění. Cituji z novin Svitavsko 5 plus 2 (vel-
ký nápis).  Pochodem brojí za stavbu R43. Jsem zvědav,  jestli by tudy 
mohli chodit, obdivovat se krásné přírodě „Malé Hané“ a dýchat nád-
herný vzduch, kdyby se Němcům dílo podařilo uskutečnit. Přitom tento 
název se za války vůbec nepoužíval. Češi za války říkali „autostráda“, 
Němci „Reichsautoban“. „Hitlerova dálnice“ je tedy zlořečený, nebo snad 
vlezdoprdelkovský výmysl posledních let. 
Že si čeští dělníci práci na stavbě dálnice pochvalovali a že se na foto-
grafiích tváří hrdě, není divu. Nemuseli (zatím) na práci do Německa ani 
na Ukrajinu, dostávali zvýšené množství jinak nedostatkových potravin 
a tolik peněz, že jich podle slov jednoho z nich polovinu propíjeli.
Za úplně pomatený (slušně vyjádřeno) pak považuji úvod výše zmíně-
ného článku – cituji: „Ještě rok války a byla hotová“ Uvědomuje si autor 
článku i ti v té době již zřejmě dementní „pamětníci“, co by znamenalo 
prodloužení druhé světové války o 1 rok?!! 
Další miliony mrtvých a zmrzačených civilistů ve vnitrozemích a vojáků 
na všech frontách. Autor článku o válce jen četl, ale  já jsem ji na vlastní 
kůži jako skoro devítiletý kluk prožil.
Vesnice byla bombardována americkými bombar-
déry (létaly ve dne, anglické v noci), ostřelovaná 
(kolony ustupující německé armády) kulomety 
ruských letadel, málem jsme dostali zásah z kano-
nu německého tanku. (Nepřidávám ani písmeno.)
Válečná technika se v posledních letech války ne-
představitelně rychle vyvíjela. Na „spadnutí“ byly 
první atomové bomby, vyráběny byly čím dál do-
konalejší rakety dlouhého doletu. Co vedle toho 
mohla znamenat nedostavěná dálnice. Promiňte, 
ale normální rozum to nebere.
Přenesme se nyní do současné doby. I když názo-
ry na dostavění dálnice (R43 /D43) se čas od času 
opakují, nyní prý nastává vhodná doba k realizaci 
její stavby. Cituji včerejší číslo „Práva“: ČR a Polsko 
chtějí rychle dálnici přes Hradec Králové.
Premiér Babiš: „Máme peníze a děláme maximum, 
abychom (stavbu) zrychlili.“ Premiér Polska Mate-
usz Morawietski: „Z polské strany rovněž stavba 
pokračuje a Varšava má zájem na co nejrychlejší 
vybudování severojižního propojení střední ev-
ropy.“ - konec citátů. Pan polský premiér asi ne-
dopověděl. Polsko má enormní zájem mít rychlé 
spojení nejen do ČR, ale i do Rakouska, Itálie, bý-
valých zemí Jugoslávie, Řecka. 

Mohl  by někdo spočítat, kolik Poláků již nyní fičí po našich silnicích celé 
léto k Jaderskému a Středozemnímu moři a v zimě do Alp?!! Rád bych 
věděl kolik nákladních aut a kamionů z Polska tu denně projíždí a bourá. 
Jen tak mimochodem Poláků je přes 40 milionů. 
Ptáte se,  kudy by pokračovala  dálnice z Hradce Králové? Snadná od-
pověď - přece na Svitavy a na Brno. Tohle ve Svitavách dávno vědí. Už 
dnes je silnice ze Svitav na Brno velmi přetížená a její další zátěž asi 
není možná. Nabízí se prý řešení. Kamiony z Hradce Králové by po-
kračovaly na Moravskou Třebovou a hned za ní by odbočily na dálnici 
přes Jevíčko na Brno. Nevím, jak to vyřeší v Brně, podíváte-li se však na 
plány trasy dálnice od Moravské Třebové – Jevíčko k Brnu, odnese to na-
prosto nejvíc Jevíčko. Trasa má totiž vést po úpatí kopce Kumperka asi 
200 m západně od města Jevíčka. Po svahu Kumperka „teče“ do Jevíčka 
studený, čistý a lesní vůní prosycený vzduch z lesů nad Jevíčkem. Tudy 
pak bohužel poteče smrad a výfukové plyny z dálnice. Nezabrání tomu 
ani případná stavba zdi, či výsadba keřů a stromů. Nad tělesem dálnice 
se ohřívá vzduch, ten stoupá vzhůru a klesal by na Jevíčko. Nejde jen  
o výfukové plyny.
Auta mohou jet jen proto, že jejich pneumatiky se odírají o povrch vo-
zovky, vznikající mikročástice též stoupají s ohřátým vzduchem a bu-
dou z něho vypadávat na naše město. U několika aut by to nehrálo 
význačnou roli, ale u projetí desetitisíců aut už to bude mít téměř formu 
popílku dopadajícímu na Ostravu. Dálnice vedená po svahu Kumperku 
také znamená, že se od jeho svahů bude odrážet všechen hluk z dálnice 
a ten je zejména v noci výrazný. Nezanedbatelná bude i záře reflektorů 
osobních aut, dodávek i kamionů, takže Jevíčko asi ušetří za veřejné 
osvětlení.
Na úpatí kopce Kumperk i Červeného kopce je na povrchu ornice, která 
směrem k Jevíčku nabývá na mocnosti i kvalitě, pod podorniční vrstvou 
pak písek, ještě hlouběji silná vrstva štěrku a pod ním nepropustný slín. 
To vše ve sklonu k Jevíčku. Jsme součástí Boskovické brázdy, jejíž severní 
část se pro kvalitu půdy nazývá Malá Haná. Ne všude, ale na některých 
polích se sklízí až 100 metráků pšenice. Vyteče-li tu z cisterny při havárii 
chemikálie, dostane se do spodních vod, které pod Jevíčkem i v jeho 
okolí tekou. 
Vůbec se nedivím Svitavákům, že výstavbě D43 fandí, ale  ještě jsem 
neviděl rodilého Svitaváka,  kterému by, jak tvrdí pan Janda o sobě, „Je-
víčko přirostlo k srdci“, leda snad jako zhoubný novotvar!! 
Ještě mi dovolte citovat nadpis článku deníku Právo z 21. 11. 2014 „Or-
nou půdu dál vytlačují sklady a silnice“. Dodávám: Okolí dálnic zabírají 
nejen sklady ale i továrny, čerpací stanice a další stavby, pro které je sou-
sedství dálnice výhodné. Až budete po dálnici opouštět nějaké město, 
zkuste je spočítat.
Stávající mosty na torzu dálnice se pro své stáří a myšlený provoz ka-

mionů již nedají využít. Také navezený val by již 
nevyhovoval. Zabírala by se tudíž další orná půda 
po celé délce dálnice. Malá, ale opravdu důle-
žitá možnost určité záchrany pro Jevíčko. Viděl 
jsem plánek možné trasy dálnice D43 otištěný ve 
Zpravodaji Jevíčka v dubnu 2014. (Plánek přiklá-
dám.) Dálnice tam nevede po svahu Kumperka, 
ale jižně od Jevíčka – mezi městem a železniční 
tratí (dnes téměř nefunkční) a podstatně dále od 
husté zástavby. Továrny se stejně nacházejí na 
této straně města a blízkost dálnice by pro ně 
byla výhodná. Také nutný obchvat Jevíčka z vý-
chodní strany by byl částečně hotov. 
Možná i němečtí inženýři si uvědomovali dopad 
dálnice na Jevíčko (a že měli nějaké zkušenosti 
se stavbou dálnic), ale nacista, německý vládní 
rada ing. Dr. Lorenz to odmítl. Co mu záleželo na 
dvou tisících obyvatelích Jevíčka, hlavně když se 
zavděčil svému vůdci a dostal další vyznamenání. 
Ale naši čeští by na nás snad ohled brát mohli.  
A také naši zastupitelé na okrese, kraji i ve vládě. 
Nebo na nás se..u jako pan ing. Dr. Lorenz a celé 
nacistické kolegium?!

Josef Skácel z Jevíčka

První varianta dálnice z prosince 1938
Článek je vyjádřením názoru autora, nikoliv 
Města Jevíčko, které je členem DSO pro vý-
stavbu R43.
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ŠACHOVÝ KLUB JEVÍČKO  
POŘÁDÁ  

šachový turnaj 
mládeže

ROK NAROZENÍ 2001 A MLADŠÍ 
 
 

Datum konání: sobota 30. 3. 2019 
Místo: ZŠ Jevíčko 
Prezentace: 8:30 
Zahájení turnaje: 9:00 
Hrací systém: švýcarský 2 x 25 min.  
Počet kol: 7 kol  
Ceny: věcné ceny pro všechny účastníky 
Turnaj bude rozdělen na dvě věkové kategorie: 
- ročník 2001 až 2005, 2006 a mladší  
Předběžné přihlášky posílejte na jednu z níže uvedených 
adres. 
Šachové soupravy na dva hráče s sebou a každý lichý 
hráč. 
Startovné: 30,- Kč 
 
Informace na kontaktech:  
Jaroslav Hrbata 602 937 308 jaroslav.hrbata@opatovice.net 
Jiří Bulička 776 250 394 jiribulicka@seznam.cz 

SRDEČNĚ ZVE ŠK JEVÍČKO 

sekery aj.), ale i velé sklady. Ve čtyřech depotech ( jak archeologové ta-
kovéto situace nazývají) se nacházelo od několika kusů až po desítky 
předmětů zahrnující vedle běžného nářadí a vybavení předměty, s nimiž 
se setkáváme vzácně, jako část meče či dokonce železná pouta. Čtenáři 
Jevíčského zpravodaje se tak mohou těšit na další nové informace.

PhDr. David Vích, 
archeolog Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě

Keltové na Malé Hané a v okolí Jevíčka
Malá Haná, úzký pruh úrodné půdy vklíněný do kopcovitého terénu, 
skrývá nejedno tajemství o své minulosti. Vzhledem k tomu, že se ten-
to region nacházel daleko od působišť archeologických pracovišť, jsme 
byli dlouho odkázáni na nadšence zachraňující dávné památky ve svém 
volném čase. Vzpomenout zde musíme zejména jména Jaroslav Ma-
ckerle a Alois Ferulík, na něž můžeme dnes navázat.
V roce 1997 proběhly v okolí Jevíčka první povrchové sběry realizo-
vané autorem těchto řádků, na které od roku 1999 navázala autorova 
soustavná povrchová prospekce (tehdy ještě jako učitele na Základní 
škole a gymnáziu v Konici) zaměřená na sbírání archeologických nálezů 
postupně vynášených zemědělskou činností na povrchy polí. Objevit se 
takto podařilo řadu často zcela neznámých lokalit od starší doby ka-
menné do středověku a zísané nálezy předat do příslušných sbírkotvor-
ných organizací. Od roku 2005 autor již jako profesionální archeolog 
navázal na povrchové sběry detektorovou prospekcí (která s velkými 
úspěchy pokračuje podnes), kdy zprvu sám a postupně se stále rostou-
cím počtem spolupracovníků zachraňoval archeologické nálezy ohrože-
né rozmáhajícím se zneužíváním detektorů kovů různými pochybnými 
jedinci. Malá Hané je proto regionem dosti unikátním, protože zde pro-
spekce s detektory kovů jako v málokterém regionu začala ještě před 
masivním vykrádáním archeologických lokalit na zemědělsky obděláva-
né půdě. Nálezy uchovávané v muzeích v Boskovicích a v Litomyšli tak 
díky tomu podávají objektivní a velmi překvapivé svědectví o své době. 
Dokladem toho je například i žárové pohřebiště z doby římské u Jevíčka 
identifikované autorem v roce 2006.
Obdobím, kterým jsme při poznávání Malé Hané dlouho zůstávali mno-
ho dlužni, byla i doba laténská, ve které Keltové osídlili v posledních sta-
letích před Kristem i Malou Hanou. 
Dlouho se při tom předpokládalo, 
že osídlení bylo velmi sporadické  
a až někdy od druhého století př. 
Kr.
Povrchové průzkumy uplynulých 
dvaceti let přinesly celou řadu 
poznatků, která tyto představy vý-
znamně mění a doplňují. Zhruba 
tři desítky lokalit z doby Keltů do-
kazují, že Malá Haná byla v této 
době osídlena velmi intenzivně  
a keltské osídlení dokonce pro-
kazatelně zasahovalo až do okolí 
dnešní Moravské Třebové. A co je 
ještě důležitější, nálezy posouvají 
počátky přítomnosti Keltů ještě o 
další téměř dvě století hloubeji do 
minulosti, takže s jejich přítomností 
zde musíme reálně počítat již ně-
kdy od čtvrtého století př. Kr.
Nálezy navíc oproti očekávání ukazují, že vedle prostého zemědělského 
lidu žily na Malé Hané i společensky výše postavené skupiny obyva-
telstva, což dokládají zlomky šperků zhotovené ze skla a bronzu. Mezi 
nálezy nechybí ani mince ražené ze stříbra a vzácně i zlata, 
z Chornice pochází dokonce i vzácný nález sekaného zlata 
nahrazujícího nedostatek kovu raženého (obr. 1).
K poměrně nečekanému nálezu došlo v blízkosti Jevíčka.  
Z jednoho omezeného prostoru pochází dva velmi neob-
vyklé předměty. V prvním případě jde o bronzový masivní 
vodící kruh původně umístěný na jhu tažného zvířete (obr. 
2). Předmět sloužil k provlečení opratí a ke snadnějšímu 
ovládání taženého vozu. Druhý předmět ze železa se svým 
tvarem váže až k řeckému prostředí (obr. 3). Zde tyto před-
měty nazývané podle písmených pramenů jako souroter 
sloužily jako botky kopí řeckých hoplítů. U nálezů nacháze-
ných velmi vzácně v keltském protředí se předpokládá stej-
ná funkce a souvislost s pobytem Keltů na území Řecka, což 
nám dokládají i prameny písemné.
Zatímco výše uvedné poznatky byly již zpřístupněny v od-
oborném tisku, jiný objev z blízkosti Jevíčka čeká teprve na 
dokončení konzervace a zpracování. Je jím místo, kde Kelto-
vé podle všeho prováděli nějaké formy obětních rituálů, při 
kterých ukládali do země jak jednotlivé železné předměty (nože, radlice, 

Pro Jevíčko „normál“ roční průměrné 
teploty v ºC a úhrn srážek v mm  

za posledních 8 roků

„Normál“ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

7,6ºC 11,6 8,7 8,9 9,5 9,6 8,3 8,5 8,3

629mm 367,7 605,5 545,6 478,6 570,8 583,1 571,1 506,6

Posledních 8 roků nás sluníčko více zahřívalo, a tím více (v těch letech 
bylo málo spadlých vodních srážek) vypařovalo. 

Kolik dní z kterých světových stran roku 2018 vanul vítr do Jevíčka,  
z kterých světových stran nám vítr přinesl srážky (B) a kolik jich v mm 
bylo (C):

S SV V JV J JZ Z SZ ROK
50 46 18 47 51 53 38 62 365

(B) 16 6 1 8 13 19 12 20 95
(C) 112,8 22,5 0,0 25,1 43,5 67,3 31,0 55,5 367,7 mm
         

František Plech
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI BŘEZEN 2019

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

středy Z A V Ř E N O                Výtvarná dílna

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

6. 3. Tvořivá dílna
13. 3. Hlášky z filmů

20. 3. Cvičení

26. 3. Zpívání pro radost

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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www.jevicko.cz

                      Březen 2019   / 11Měsíčník města Jevíčka

SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
ZO JEVÍČKO 

POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 16. BŘEZNA 2019 
XVI. JARNÍ PRODEJNÍ

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343

 V JEVÍČKU

VÝSTAVA JE OTEVŘENA:
8oo – 15 oo

 hod.
Během výstavy je možnost zakoupení chovných 

králíků

Občerstvení zajištěno

Srdečně zvou pořadatelé 

Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2019
  8. 3.  20:00 XIII. Městský ples, sál hotelu Morava
16. 3.    8:00 XVI. Jarní prodejní výstava králíků,   
           areál chovatelů
17. 3.  15:00 Concerto D´Amore, hotel Morava 
18. 3.  16:00 Zastupitelstvo města, Dům hasičů
22. 3.   18:00  Iceland - cestopisná přednáška,  
           sál zámečku
23. 3.  18:00 Co víc si přát, divadelní představení,   
           sál kina Astra
24. 3.  16:00 Listování – Český ráj, sál zámečku
26. – 28. 3.    Bazar dětského oblečení, synagoga
29. 3.  19:00 Banda band a Jazz justice,  
           Kavárna - Bar 2. Svět 
30. 3.   8:30 Šachový turnaj mládeže,  
           Základní škola Jevíčko
30. 3.   18:00 Expediční kamera,  
           Kavárna - Bar 2. Svět  

Město Jevíčko Vás srdečně zve na divadelní 
představení 

 

Sobota 23. března v 18:00 

sál kina ASTRA v Jevíčku 

Vstupné 50 Kč v předprodeji ( od 1.3. 2019 v TIC Jevíčko ), 60 Kč na místě. 
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XIII.

Město Jevíčko  
Vás zve na

aneb sl
avím

e M
DŽ 

Městský ples

Hraje kapela: TAMDEM
Jako host plesu vystoupí  
legenda české popmusic 

STANDA HLOŽEK

Vstupné: 
- předprodej: 110 Kč vstupenka, 10 Kč místenka - prodej na místě:  140 Kč bez místenky

Předprodej vstupenek od 1. února 2019 v TIC Jevíčko

Předtančení mažoretek Amorion  
a žáků tanečního oboru ZUŠ Jevíčko

8. 3. 2019 od 20 hodin   

                    
                    

               v sále hotelu Morava

Atraktivní výhry  

v malé a velké  

soutěži o ceny !
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Malohanačka a Franta Uher 
- lidový vypravěč, zpěvák, moderátor, imitátor. 

Záruka dobré zábavy v podobě lidového humoru a zpěvu.

Město Velké Opatovice vás zve na

Vstupné 90,-                          Předprodej na Infocentru od 1.3.2019

Jarni

Kdy: Neděle 31. 3. 2019 od 16.00 h
Kde: Moravské kartografické centrum  
  Velké Opatovice

koncert

vystoupí

Vedle již tradičních účastníků z Dánska, Holandska, Německa, 
Rakouska, Chorvatska Itálie, Slovinska, Srbska, Maďarska, Slo-
venska a České republiky, přivítáme v Jevíčku cyklisty z Belgie 
a Litvy. Poprvé tak na startu budou cyklisté ze třinácti zemí.
Vedle zajištění cyklistického závodu po stránce bezpečnosti, 
uzavírek, zdravotního zabezpeční, které se již podařilo, je nut-
né zajistit ubytování a stravování pro cca 240 osob. To by se 
nepodařilo bez pochopení vedení Domova mládeže Gymná-
zia Jevíčko, ubytovny Velké Opatovice, hotelů Alster, Morava,  
U Apoštola. 
Součástí Závodu míru nejmladších je i kulturní a sportovní pro-
gram pro nejširší veřejnost. Na páteční odpoledne připravuje-
me malování dětí na vozovku. V sobotu cyklojízdu do Úsobrna, 
hudební odpoledne v  Panském dvoře. Vystoupí kapely Ho-
lóbkova muzika, Etien Band, Kabát revival, Krounex-legendy 
se vrací, pro děti malování na sklo. V neděli silniční závod pro 
děti, slavnostní zakončení. Vystoupení mažoretek a dětí z MŠ. 
Samozřejmostí je již živé vysílání z  celého závodu na webu  
s možností sledování  průběhu závodu na obrazovce v cíli. 

3. - 5. května 2019 
JEVÍČKO 

www.tjcykloklubjevicko.cz       TJ CYKLOKLUB JEVÍČKO

ZÁVOD MÍRU 
NEJMLADŠÍCH
COURSE de la PAIX 
U17 2019

10. ročník Národní putovní výstavy  
Má vlast cestami proměn 2018/2019

Až do 30. dubna 2019 můžete poslat hlas na www.cestamipromen.cz/
hlasovani proměně, kterou si vyberete na těchto webových stránkách. 
Zároveň už nyní můžete přihlašovat do dalšího ročníku Má vlast pro-
měny, které vás oslovily a máte zájem o jejich celostátní propagaci. Za 
Jihomoravský kraj je do 10. ročníku přihlášeno 13 proměn. Ani jedna 
z nich zatím nefiguruje na předním místě, jak jsme tomu byli zvyklí 

(2017: 2. místo oran-
žerie v Lomnici, 2018: 
5. místo kostela Nane-
bevzetí Panny Marie  
v Lomnici). Proto si Vás, 
vážené čtenáře, dovo-
luji oslovit o podporu 
zejména proměny č. 18 
– Moravské kartogra-
fické centrum ve Vel-
kých Opatovicích. Bylo 
vybudováno na místě 
vyhořelé části zámku 

podle návrhu Prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a otevřeno v r. 2007. Je 
považováno za unikátní stavbu po stránce architektonické i expozič-
ní. Východně od toho centra je dosud neobnovená budova zámecké 
zimní zahrady, která po požáru dostala jen zastřešení. Pokud obsadí 
proměna č. 18 přední místo, bude jednodušší prosadit obnovu zimní 
zahrady. Občané Velkých Opatovic by konečně měli vhodné kulturní 
zázemí a Moravské kartografické centrum by získalo důstojné prosto-
ry pro konání přednášek a výstav.

Hlasuje se tak, že ťuknete do puntíku u č. 18 a na konci všech obrázků-
-proměn potvrdíte Hlasovat. Děkuji Vám za podporu!

Dagmar Fetterová, emeritní pracovník  
Národního památkového ústavu v Brně
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Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna v Jevíčku Vás srdečně zve 

V neděli 24. března 2019 v 16.00 hodin 

Listování – Český ráj
- sál zámečku. Autor Jaroslav Rudiš 
a jeho nová kniha Český ráj. 
Divadelní ztvárnění Listováním si 
nenechte ujít. 
Vstupné 50,- Kč

LiStOVáNí.cz: ČESKÝ RÁJ (Jaroslav Rudiš)
Parta chlapů se pravidelně schází ve staré sauně za městem. Potí 
svoje těla i duše. Nemají jména, jen staré indiánské přezdívky. Tady 
je nikdo neruší, tady se cítí svobodní a mohou být těmi, kým doo-
pravdy jsou. Jejich sebestředný svět rámují tragikomické vzpomínky 
na minulost i nejistota z vlastní budoucnosti. Radost a smutek mezi 
kapkami vody. Novela o současných mužích, jejichž touhy a sny se 
soustředí na tajemný 
svět za vysokou zdí, kte-
rý možná obývají ženy…
 - účinkují: Pavel 
Oubram, Tomáš Drá-
pela, Alan Novotný 
(alt. Tomáš Kobr, Lukáš 
Hejlík)
       

Floria Kroměříž 2019
Ve čtvrtek 2. května 2019 jedeme již tradičně na výstavu Floria Kro-
měříž. 
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku. Floria Kroměříž 

Půjčovní doba Městské knihovny v Jevíčku
Pondělí 12.30 - 18.00
Úterý 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00  - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00  - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek      --------        -------
Sobota 8.00  - 11.00

Těšíme se na Vás.

vám nabídne velký výběr květin, bylinek, keřů  
a stromů.
Za prohlédnutí také stojí bohaté aranže z květin. 
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I I_
OBEC POLOMÍOBEC SVĚTLÁ OBEC  VANOVICE OBEC LAŠKOV

Neděle 17. března 2019 - 15.00 hod. - Hotel Morava Jevíčko
Předprodej vstupenek na recepci Hotelu Morava Jevíčko 

4 .  G a l a k o n c e r t
Velký dechový orchestr Malá Haná
řídí: Jiří Palán a Jaromír Gamba

CONCERTO D´AMORE

4 .  G a l a k o n c e r t
Velký dechový orchestr Malá Haná
řídí: Jiří Palán a Jaromír Gamba

CONCERTO D´AMORE
Neděle 17. března 2019 - 15.00 hod. - Hotel Morava Jevíčko
Předprodej vstupenek na recepci Hotelu Morava Jevíčko 

Generální partner:             Hlavní partneři:                                                                                      Partneři:

OBEC CETKOVICE

Instalatéretví
Bidmon

RUDOLF	KOTRHONZRUDOLF	KOTRHONZ

Instalatéretví
Bidmon

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.

Sodexo s.r.o. nabízí možnost závodního 
stravování pro veřejnost.

Stravování je v areálu firmy Czech Blades v Jevíčku.
Bližší informace na tel. čísle 737 711 561 nebo osobně  

v jídelně. Těšíme se na Vás. 

Koupím byt v Jevíčku, spěchá, nabídněte 
prosím. Tel.: 731 371 562. 

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a
zastoupení ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v
automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

• Nástupní mzda včetně směnných příplatků:                                                                   

134 Kč/hod/Brutto pro třísměnný provoz
Dále Vám nabízíme:
• 7,5 hodinovou pracovní dobu • bezúročnou firemní půjčku na bytové účely až 

• 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy 100 000 Kč

• pravidelné navyšování mezd • příspěvek na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok

• 5 týdnů dovolené                   • příspěvek k narození dítěte 1 500 - 3 000 Kč                               

• příspěvek na dopravu dle vzdálenosti až + 1 den dovolené navíc

18 900 Kč/rok • příspěvek ke svatbě 3 000 - 8 000 Kč

• příspěvek na stravování a firemní kantýnu             + 1 den dovolené navíc

• firemní akce

V případě zájmu kontaktujte:

REHAU Automotive, s. r. o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko

Mgr. Linda Haikerová, e-mail: linda.haikerova@rehau.com, tel. 465 357 325 

Sledujte nás na www.facebook.com/REHAUCZ/ nebo na www.rehau.cz, kde nás můžete kontaktovat pomocí 
Formuláře pro uchazeče o zaměstnání v sekci Práce & Kariéra.

pro náš závod v Jevíčku
HLEDÁME MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY

„Pracuj 
na křídlech 
REHAU!“

Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku

Vážení občané, na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zem-
ní urnové hroby. Pronájem hrobového místa je možný do-
hodnout na Městském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany  
Mlčochové. Město Jevíčko umožnilo zpracovateli Kameno-
průmysl Komárek s. r. o., Letovice umístit na urnové hroby 
kamenné obložky, jejichž odkup je možný dohodnout se zá-

stupci uvedené firmy, kontakty 
viz www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou jak kamenem 
neobložená, tak obložená hro-
bová místa.

Vedení Města Jevíčka
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John Godber

„Vyhazovači”
John Godber

„Vyhazovači”

Hotel Morava Jevíčko - 17. dubna 2019 - prodej vstupenek na recepci hotelu
Energií sršící hudební komedie, které dominuje skvělá hudba a písně Ondřeje Brzobohatého.

Vyhazovači disco klubu Cinders se představují jako ostřílení chlapíci, ale také jako náctiletí hoši připravující se 
na svůj velký večer, roztomilé nakadeřené slečny užívající si narozeninovou párty

a mnoho dalších postav ztvárněných skvělými zpívajícími herci. Je to neskutečná jízda...

John Godber

„Vyhazovači”

ARAGON ART PRODUCTION
si Vás dovoluje strdečně pozvat na skvělou hudební komedii

DIVADLO JÁRY CIMRMANA

vystoupí v našem městě

s divadelním kusem

Švestka
Sepsali:

Cimrman, Smoljak, Svěrák

Představení se uskuteční dne 2. dubna 2019

v Hotelu Morava v Jevíčku o 19.00 hodině

Součástí divadelního představení je i beseda

o životě a díle Járy Cimrmana

(platící diváci ZDARMA!)

  Vstupenky k dispozici na recepci Hotelu Morava Jevíčko

Samostatná účetní nabízí vedení účetnictví,  
daňové evidence i mzdové agendy včetně  

zpracování daňových přiznání a jednání s úřady.
Bližší informace k dispozici na tel. č. 776 079 331. 

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

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

Hájenka Karlov Šebetov tel. č.: 606 893 919, 
e-mail: zouharhonza@email.cz.
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Vítězná práce literární soutěže „Jevíčko - naše město od historie po současnost“ z prosince 2018. 

Oliver 
Kateřina Konečná

U jednoho malého křivého stromu, stál malý křivý dům s malým kři-
vým plotem. Žila zde starší paní, vlastně také malá a už lehce křivá, se 
svým vnukem Oliverem Tylem. Oliver byl okouzlující mladý muž s tak 
sněhově bílými vlasy, že dívky při pohledu na ně byly jako zmražené 
tím nejmrazivějším mrazem, stačil však pouhý jeden jeho přímý po-
hled a roztávaly teplou září, která se odrážela v jeho modrozelených 
očích. Tihle dva spolu žili skromně, chtěli být jen šťastní, dělat to, co 
je baví, a tak babička prodávala květiny a Oliver hrál na flétnu dámám  
v krásných šatech, které mu házely drobné do klobouku (kdo ví jestli 
za hru, nebo za jeho krásu), a nebo psal příběhy o dívkách, pro které 
takové krásné šaty neznamenají nic a vyměňoval je s pekařovou dce-
rou za bochníky chleba a tvarohové šátečky pro babičku. Měli se bá-
ječně. Jenže takové štěstí netrvá věčně, babička se roznemohla a Oliver 
potřeboval peníze na léky. Obíhal známé, kterým pomáhal se dřevem,  
s obchůzkami, s vařením ... Zkrátka se vším s čím potřebovali pomoci. 
Jednoho dne se zašel zeptat i jejich doktora Alberta, jestli by se nena-
šla nějaká prácička. Doktor Olivera poprosil o poskládání papírů, sám 
si sedl do modrého ušáku a na čele mu naběhla stejně tak modrá žíla, 
přemýšlel.

 „Ty Olivere, jeden můj pacient pracuje na přípravách oslavy šedesáti-
letého výročí vládnutí císaře Františka Josefa. Má s tím spoustu práce, 
řeknu mu, ať si tě vezme na nějakou dobu pod křídla. O tvou babičku 
se postará má žena eva, byla s tvou maminkou, ať je jí země lehká, 
dobrá kamarádka, udělá to určitě ráda,“ řekl po chvíli a už hledal pero. 
Vzal si z Oliverových rukou jeden papír a něco skoro nečitelným pís-
mem napsal, „ vím, že se ti od babičky nebude chtít, ale takhle si doce-
la pěkně a hlavně brzo vyděláš. Tady máš vzkaz pro toho pána, Oskara 
Sokola, bydlí na Široké ulici v nejvyšším domě. Zanes mu ho, určitě pro 
tebe něco najde.“

Oliver vyšel z ordinace zamyšlený, peníze potřeboval, ale bál se, že 
se babičce něco stane, když odjede pryč. Byla pro něj vším, nikoho 
jiného neměl. Tyhle myšlenky ho doprovodily až do Široké ulice k snad 
nejvyššímu domu na světě. Zaklepal s velkou klepadlovou hlavou orla 
a očekával pana Sokola. 

 Půl hodiny po tom, co ze dveří vyšel zavalitější muž, který svým vzhle-
dem - lehce řídnoucí vlasy a šedé vousy, plášť, který mu vlál ve větru 
- dokonce i nějaké to mládě dravce, nebo aspoň jeho svačinu, připo-
mínal, měl už Oliver domluvenou práci. Pan Sokol hledal vhodné mís-
ta pro vybudování dvou léčebných ústavů pro léčbu tuberkulózy, což 
bylo právě součástí oslavy vlády Františka Josefa. Hledal klidné místo 
se svěžím vzduchem, jenž by pomáhal léčit nemocné plíce. Oliverova 
babička pýchou, že se její vnuk bude podílet na něčem tak zásluho-
hodném, vyskočila z postele a upekla skvělou, malou a křivou jableč-
nou bábovku. O pár dní později byl už Oliver s taškou s buchtami, 
bloky a tužkami, s flétnou a malou kupkou oblečení na cestě s panem 
Sokolem a dalšími odborníky vlakem na pracovní schůzku. Tam, po 
vykouření pár doutníků, dostali pořádný štoch papírů s informacemi  
o vhodných lokalitách, které musejí projet. Mohla bych povídat o jejich 
zkoumání, jedení buchet u promýšlení složitostí a nevtipných vtipech 
pana Sokola po cestách od místa k místu, ale přeskočíme tuhle pasáž  
k tomu správnému místu, kde se rozhodli postavit léčebnu a kde Oliver 
zjistil, že se mu změní život.

Po 6 únavných návštěvách míst na nejrůznějších kopcích, v údolích, 
lesích a u řek dorazili ke královskému městu Jevíčku. Přijeli jednoho 
zamračeného odpoledne, a tak se pan Sokol, jenž měl velmi rád spo-
lečnost a pivo, rozhodl zajít do hospody popovídat si s místními.

 „Olivere, dneska si dáme volno,“ řekl po druhém pivu a lokem si zvětšil 
svůj pivní knír.

Oliver na takovou zábavu nebyl. Tak se rozhodl, kouknout se po okolí 
sám. Zjistil si, kde si vážení páni představují sanatorium, a vydal se tam. 
Za hodinu už seděl kus nad Jevíčkem v lese se svou flétnou a vyhrával. 
Slyšel a viděl, jak jeho štěstí sdílí i příroda kolem. Ptáci se přidávali  
k jeho hře, stejně tak i cvrčci, mravenci zase kolem jeho nohou tanco-
vali podle rytmu. Bylo mu nádherně, vlhčí vítr, jenž byla radost vdech-
nout do plic, si mu hrál s vlasy.  Oliver začal myslet na lidi, kteří by 

tohle potřebovali. Pan Sokol mu říkal, že tahle lokalita je velmi nadějná, 
prý je tu přímo úžasné mikroklima, či co, zkrátka skvělý vzduch pro 
nemocné. Oliver měl sám pocit, že tady se vyléčí každý z kterékoliv 
nemoci a ani na to nemusel být vystudovaný. Tyhle myšlenky ho za-
vedli opět k babičce a on změnil své veselé tóny na smutné. Chvíli hrál 
a myslel na babičku, než mu došlo, že ptáci ztichli a mravenci zmizeli. 

„Je tam někdo?“ zeptal se, i když nečekal, že by někdo odpověděl, 
chtěl na sebe jen upozornit, kdyby za to zastavení zvuků přírody náho-
dou mohla nějaká liška, prase nebo něco takového, nerad by se setkal 
s nebezpečím zcela překvapen. 

„Jak ví, že jsme tu? Neudělali jsme žádný hluk,“ zeptala se polekaně 
Fragaria své sestry Pruny. Ta ale jen dál beze slov koukala na Olivera. 
Do lesa sem tam chodila lidská stvoření, ale takové ještě nikdy nevidě-
la. Obdivovala už spoustu kolouchů a jiných mláďat, která jí přišla na-
prosto úchvatná, ale tohle stvoření jí naprosto vyrazilo dech a dostalo 
maličkaté motýlky do břicha. Všimly si ho, když zadělávaly stromům 
díry od datlů, začal hrát a dívky se s prozpěvováním letěly s drozdy 
kouknout, co ten krásný zvuk vydává. Pak, ale začal hrát jinou písničku, 
takovou smutnou, pocítily, že s ním není něco v pořádku, a z nich to 
zase vycítili drozdi. Fragaria s Prunou jsou totiž víly, maličké víly s křídly, 
Fragaria oblečena v květech a Pruna ve větvích, starají se spolu o rost-
liny a zvířata, proto jim drozdi rozumí, spolupracují s matkou přírodou  
a právě díky nim je to tu tak kouzelné. A teď jedna z těhle víl byla 
okouzlena člověkem, ona a ostatní mlčeli a sledovali Olivera, který 
se po jeho otázce bez odpovědi položil do měkkého mechu a dal se  
k odpočinku.

Probudil se, když už pršelo, ovšem v lese to znamenalo jen pár dopa-
dajících kapek. Chtěl si vzít svou flétnu a jít, ale překvapila ho větvička 
šeříku vedle ruky a slaboučké dívčí prozpěvování melodie jeho písnič-
ky, kterou hrál, než usnul. Bylo to prozpěvování, které mu rozlilo po 
hrudi štěstí. Rozhlédl se a spatřil ji. Prťavou dívku s křídly, obrostlou 
větvemi. Myslel si, že spí, ve snech se přece ničemu nedivíte. Tak jen 
pronesl, že krásně zpívá. Pruna se vylekala, nikdy se s těmihle tvory 
nebavily, bály se o své bezpečí, ale ten hoch byl klidný, jako by vílu 
už někdy viděl. Zaradovala se, že se nemusí bát a poděkovala. Stačilo 
pár chvil a Oliver se ve svém snu zamiloval. Bez obav se totiž ptal na 
otázky, které by ho na vílách, které jak věděl, neexistovaly, zajímali  
a Pruna odpovídala, jako by její odpovědi psal on do svých příběhů. 
Byly to odpovědi té nejčistší duše, kterou on už nějakou dobu hledal.

„Ach, nechci se probudit, jsi úžasná,“ rozplýval se.

„Probudit? Jak to myslíš?“ smála se Pruna a ještě víc na smíchu přidá-
vala, když se jí Oliver štípáním do ruky snažil ukázat, že spí, že ho to 
nebolí, jenže vyjekl bolestí a místo štípnutí zčervenalo. Pruna s úsmě-
vem přeletěla k jeho paži a na to místo mu začala foukat. Olivera sice 
přešla bolest, za to ale nastoupilo okamžité ohromení, že zešílel. Rych-
le popadl svou flétnu a s jedinou myšlenkou, že se z toho nedostatku 
jablečných babiččiných buchet zbláznil a potřebuje jet domů, utíkal za 
panem Sokolem.

„Ty ses zbláznil, Olivere, ale ne protože si viděl vílu, ale protože si ne-
věřil, že ji opravdu vidíš. Jako bych tě neučila, že možné je všechno, 
vnuku.“ vykládala už zase čiperná babička zmatenému Oliverovi, kte-
rý svíral v jedné ruce už zvadlou větev šeříků, kterou lapl bezvědom-
ky, když bral v lese flétnu a která mu nedávala poslední noci spát,  
a v druhé dopis od pana Sokola, ve kterém se psalo, že sice myslel, že 
jeho pomoc už potřebovat nebudou, že tohle místo vypadalo skvěle, 
ale co odjel, se les začal měnit, jak kdyby se mu stýskalo po Oliverovi. 
To si ovšem dělal pan Sokol legraci, nevěděl, že v podstatě tomu tak je. 
„Jeď zpět“, řekla mu babička.

Jak asi víte, sanatorium u Jevíčka je. To znamená, že se Oliver vrátil, 
Pruna přestala smutnit a tím se z našeho okolí stalo perfektní místo 
pro léčebnu. Nikdo kromě Olivera ovšem netušil, že uzdravování bude 
tak úspěšné i díky zpěvu a léčivému dechu prťavých víl.
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Společenská rubrika
únor 2019

Naši jubilanti: 

Jiřina Laštůvková
Františka Žouželková

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Narození občánci:

Josef Nečas 
Adam Žilák 
Blahopřejeme rodičům i dětem.

Obec Biskupice
DOTAZNÍK STRATEgICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE

Vážení spoluobčané, 
v únorovém zpravodaji 2019 jste obdrželi dotazník, který potřebuje obec pro vytvoření strate-
gického rozvojového plánu obce. Tento strategický rozvojový plán potřebuje mít obec zpraco-
vaný, aby mohla v budoucnu žádat o dotace, které bude moci využít pro další rozvoj naší obce.
Dotazník by měl obdržet každý občan obce. V případě, že dotazník neobdržíte, můžete si ho 
vyzvednout na OÚ Biskupice, popřípadě v místním obchodě, dotazník je také na http://www.
biskupice.cz/program-rozvoje-obce.

Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který můžete poté odevzdat na OÚ Biskupice osobně 
v úřední dny (pondělí, středa) nebo v obálce vhodit do poštovní schránky obce.
Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do 31.3.2019.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 

Dalibor Šebek, starosta obce

„Hravé odpoledne“ - ohlédnutí
V pátek 8. února 2019 odpoledne se v technickém zázemí obce uskutečnila akce „Hravé odpo-
ledne - aneb pojďte si hrát“. Akce byla součástí projektu knihoven „Nezapomeňte (se) vrátit. 
Sešlo se téměř 30 hráčů z řad dětí i dospělých. Pozvání přijal i pan Frajvald z Moravské Třebové 
a přivezl s sebou spoustu nových, zajímavých, deskových her pro děti i dospělé. Ti, kdo se 
hravého odpoledne zúčastnili, určitě nelitovali. Prožili jsme odpoledne plné napětí, soutěžení  
i legrace. Nechyběl teplý čaj se sladkým občerstvením. Akce se vydařila a určitě si ji zopakujeme. 

Helena Neuerová, knihovnice

OPRAVA OKOLÍ HŘBITOVA A HŘBITOVNÍ ZDI  
V BISKUPICÍCH

Vážení spoluobčané, 
sdělujeme Vám, že jakmile to 
dovolí klimatické podmínky, tak 
budou zahájeny práce na úpra-
vě okolí hřbitova a vstupní (čelní) 
hřbitovní zdi. Celkové náklady na 
realizaci budou ve výši cca 2,4 mil.
Kč a budou hrazeny částečně z 
rozpočtu obce a částečně z dotací.

Provoz hřbitova nebude ome-
zen, prosíme tedy o zvýšenou 
opatrnost při návštěvě hřbitova 
a jeho okolí. 
Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce

8. března 

I když už nejsem miminko, 

mám tě ráda, maminko, 

a to čím dál víc, 

proto ti chci říct: 

Ať sluníčko se na tebe  

dnes směje 

a celý den tě dobrý  

pocit hřeje, 

ať na Den žen splní  

se ti cokoliv na světě, 

moc rádi, 

naše milá maminko, 

máme tě.
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UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada  
poplatku za svoz a likvidaci  

komunálního odpadu, úhrada  
poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního od-
padu dle OZV zůstává stejný jako v roce 2018,  
a to ve výši 450,-Kč/poplatníka. Poplatek pro po-
platníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je 
splatný jednorázově a to nejpozději do 31. břez-
na příslušného kalendářního roku nebo ve dvou 
stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. břez-
na a do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kancelá-
ři OÚ (v úřední dny pondělí, středa) 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

Všechny Vás (malé i velké) srdečně zveme na tradiční,  
již několik desítek let pořádaný,  

masopustní průvod v naší vesnici. 

Letos se „Masopust“ uskuteční  
v sobotu 2. března 2019.  

První okruh se půjde Flintór, Zálesí sraz masek u hasič-
ky v 11:30 hod. Druhý okruh sraz masek ve 14:00 hod. 

u hasičky a půjdou se jenom Biskupice. 
Ve 12.00 hod všichni společně odejdeme k panu starostovi 

získat povolení, abychom se mohli všichni veselit tak, 
 jak se sluší a patří v den masopustu.

Ukončení masopustního průvodu bude ve večerních 
hodinách v „kulturní místnosti“ - technické zázemí obce. 
Nebude chybět kulturní program „Pochovávání basy“. 

Připraveno bude též občerstvení, bohatá tombola 
a hudba k tanci i poslechu.

Takže určitě přijďte v hojném počtu,  
těšíme se na Vás.

Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci březnu: 

Berta Soukupová
Jaroslav Lexa
Zdenka Vašíčková
Jarmila Nečasová
Božena Lexmaulová
Helena Jandová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.

Místní poplatky 2019
Obecní úřad v Chornicích oznamuje občanům, že místní poplatky budou vybírány od 11. do 15. 
března 2019 v kanceláři obecního úřadu. 
Poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů byl rozhodnutím obecního zastupitelstva na-
výšen na 550,- za osobu a rok.

Výše poplatků:
svoz komunálního odpadu 550 Kč základní výše
poplatek ze psů      90 Kč za prvního psa v rodinném domku  
        200 Kč za prvního psa v bytě
nájemné z pozemků   jako v roce 2018 

Podmínky pro slevy a osvobození se nemění.
Poplatek můžete zaplatit i bezhotovostně na účet č. 5225591/0100, jako variabilní symbol uveď-
te číslo popisné, případně do zprávy pro příjemce alespoň příjmení poplatníka.

        Jana Vyroubalová, účetní
        

„CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“ ZABOJOVALI V ZIMNÍM  
ČTyŘBOJI V PARDUBICÍCH

V mrazivém ránu v sobotu 19. 1. 2019 se naši mladí sokolíci z TJ Sokol Chornice z.s. vydali reprezen-
tovat naši obec na Krajskou soutěž v zimním čtyřboji do Pardubic. Děti závodí ve šplhu na tyči, skoku  
z místa, hodu na koš a člunkovém běhu na čas. Soutěžit odjelo 21 dětí a 1 dorostenka. 
Ve svých kategoriích se umístili:
1. místo: Denisa Bodláková, Hana Kopková
2. místo: Dan Friedl, Karel Franta
3. místo: Veronika Frantová, Ladislav Michalec, Tomáš Kopka, Tomáš Hanák 
4. místo: ester Kateřina Gluchová, Dan Schreiber
5. místo: Tomáš Vašíček, Pavel Kadlec
7. místo: Šárka Písková, Jakub Vodák
8. místo: Aneta Lišková, Michaela Kovářová
9. místo: Helena Komárková
10. místo: Tereza Roušová, Jan 
Holas
14. místo: Anežka Vyhnánková
16. místo: Tereza Tatková
17. místo: Sofie Skalická
Jako doplňkový závod byla vy-
hlášena soutěž ve skoku přes švi-
hadlo. Závodníci museli provést co 
nejvíce přeskoků po dobu 30 s. Zú-
častnili se ho také někteří naši bor-
ci a nejlépe se předvedli ve svých 
kategoriích: 
1. místo: Veronika Frantová, Tomáš Kopka, Karel Franta
2. místo: ester Gluchová, Dan Schreiber, Pavel Kadlec
3. místo: Šárka Písková, Tomáš Hanák
Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Soko-
la Chornice, z.s. a obce Chornice.                        

   za TJ Sokol Chornice, z.s.,  Alena Fiebichová

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Upozorňujeme majitele psů na jejich povin-
nost zabránit volnému pohybu svých psů na 
veřejném prostranství v obci a stejně tak za-
bránit znečišťování těchto prostranství psí-
mi exkrementy. 
Pokud tak nečiní, porušují hned dva zákony - 
zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon 
č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních ko-
munikacích a o změnách některých zákonů. Za 
nedodržení výše uvedeného může být ulo-
žena přestupkovou komisí Městského úřa-
du v Jevíčku pokuta až do výše 50 000,- Kč. 

Projektový den ,,Exotické ovoce“
V pátek 30. ledna proběhl na prvním stupni základní školy v Chornicích projektový den na téma 
exotické ovoce. Tento projektový den je součástí projektu Ovoce do škol. 
Seznámit se s některými druhy exotického ovoce, uvědomit si význam a důležitost ovoce jako 
nezastupitelné složky v běžném životě – to byl cíl tohoto pátečního dopoledne.
Žáci byli rozděleni do skupin různého věku, ve kterých plnili určité úkoly, především v pra-
covních listech. Každá skupinka měla také přiřadit správný název určitému exotickému ovoci. 
Z těchto druhů ovoce si žáci uvařili“ ovocné špízy. Tyto špízy lákaly svou barevností a malí 
kuchaři je s chutí snědli.
Součástí zhodnocení projektového dne bylo nejen vyhodnocení nejlepší skupinky, ale i shrnutí 
nových poznatků, které žáci získali, a při kterých se dobře bavili.

 Mgr. Iveta Špičková

Sportovci základní  
školy v Chornicích 

Je již tradicí, že se žáci naší školy účastní vybra-
ných sportovních akcí.
Ve čtvrtek 24. ledna se žáci od 1. do 3. třídy zú-
častnili sportovní soutěže Švihadlový čtyřboj v 
Moravské Třebové. 
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo našemu 
družstvu tři medaile. Svým sportovním výko-
nem vybojovali chlapci dvě stříbrné medaile,  
a to v kategoriích 2. třída a 3. třída. Dalším 
úspěchem byla bronzová medaile v kategorii  
dívek 3. třídy.
Sportovní soutěž měla neopakovatelnou at-
mosféru a pro každého žáka byla plná zážitků 
a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále po-
kračovali ve svém úsilí a měli radost z pohybu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy.                                                                                    Mgr. Iveta Špičková
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VŮNĚ SENA 
A BENZÍNU               
 novinka roku 2018

Obec Chornice zve všechny na koncertní vy-
stoupení Štěpána Raka se synem Matějem 
Rakem, pod názvem „Vůně sena a benzínu“. 
Pořad, který je založen na kontrastu nostal-
gické atmosféry čajoven na jedné straně a 
světa závodních motorů a vůně benzínu na 
straně druhé, rozhodně bude stát za zhléd-
nutí. Akce se uskuteční v sobotu 13. dubna 
v kulturním domě v Chornicích. Zahájení je 

v 16,00 hodin, vstupné činí 120,- Kč. Předprodej vstupenek je v kanceláři obecního 
úřadu, tel.: 461 327 807. Vstupenky budou v prodeji i na místě.

Lyžařsko – snowboardový kurz
V pondělí 28. ledna 2019 v ranních hodinách jsme společně s 31 žáky 
naší školy vyjeli objednaným autobusem vstříc každoročnímu sněho-
vému dobrodružství do námi oblíbeného Ski areálu Červená Voda  
v Orlických horách. Na rozdíl od minulých let nás netrápily obavy z ne-
dostatečné sněhové pokrývky. Naopak, mohli jsme se těšit na lyžování 
na přírodním sněhu.
Sjezdovky nás opravdu přivítaly čerstvě napadaným sněhem, a tak si 
všichni lyžaři i snowboardisté mohli užívat té pravé horské pohody. 
Téměř polovina žáků stála na lyžích poprvé, proto zpočátku pečlivě 
trénovali ve spodní části sjezdovky ski parku. Brzy se však připojili ke 
zkušenějším spolužákům, kteří jim byli oporou při prvních jízdách na 
lanovce, i z vrcholku Bukové Hory. 

Program lyžařského vý-
cviku zpestřila přednáš-
ka o carvingu s prak-
tickou ukázkou mazání 
lyží, a beseda s členem 
horské služby na téma 
„Práce horských záchra-
nářů „a „Nejdůležitější 
pravidla pohybu v zimní 
horské krajině.“
Účelem týdenního po-
bytu žáků na horách 
bylo nejen aktivní spor-
tovní vyžití, ale také vy-

tváření pozitivní atmosféry ve školním kolektivu, s důrazem na dodr-
žování pravidel a na upevňování přátelských vztahů mezi spolužáky.  
K tomu nám dopomohly i společné večery, obohacené o kolektivní hry 
a zpívání písní za doprovodu kytary.
Všichni žáci si zaslouží pochvalu za zodpovědný a pozitivní přístup, 
za dodržování smluvených pravidel, za vzájemnou pomoc a toleranci 
v průběhu celého kurzu. Poděkování patří také pedagogům za jejich 
volný čas věnovaný dětem. Zpětné pozitivní hodnocení ze strany dětí 
i rodičů je nám všem velkou odměnou, a zároveň motivací do budouc-
na.

PaedDr. Zdenka Vašíčková, vedoucí lyžařského výcviku  

Masopustní karneval
Dne 14. 2. 2019 se v MŠ Chornice konal karneval. Oblékli jsme 
si masky a zábava mohla začít. „Trubka troubí, vytrubuje, 
s bubínkem nám oznamuje, Masopust dnes přišel k nám,…“ 
básničkou o Masopustu a zpěvem písní začal program. Dále 
se děti společně s rodiči, kteří se také měli možnost účastnit 
pořádané akce, aktivně a s radostí zapojovali do připravených 
soutěží. Na závěr Masopustu byly vyhodnoceny ty nejhezčí 
a nejoriginálnější masky. Nechyběly ani tradiční masopustní 
koblihy a také další sladkosti. 
        Za MŠ Bc. Jana Richterová 
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Poplatky za odpad 2019
Poplatek ze psa pro rok 2019 činí 100 Kč
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2019 
Základní výše poplatku činí 600 Kč. U domácnosti, které vytřídily do 20 kg 
na osobu, poplatek činí 500 Kč (sleva 100 Kč). Tam, kde domácnosti vytřídily 
nad 20 kg na osobu, činí poplatek 400 Kč (sleva 200 Kč). 
Osvobozeni od poplatku jsou občané s trvalým pobytem v obci, 
kteří v kalendářním roce 2019 dosáhnou věku 80 a více let.
Poplatky jsou splatné jednorázově v termínu od 11. do 31. března 2019
- na účet č. 3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést číslo popisné,
- v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice (pondělí a středa od 8  do 17 hod.)
Pro výši poplatku za domácnost při platbě převodem na účet kontaktujte Obecní úřad 
-  tel. 461 327 813 Mgr. Iveta Glocová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví:

ČAPKOVÁ  ANTONIE
DOSEDLOVÁ ELIŠKA
CHLUP JOSEF
KRAVÁČKOVÁ VĚRA
MACKERLOVÁ MARIE, PhMr.
PAZDÍREK JIŘÍ, MUDr.
SLUNSKÝ JOSEF
VÁCLAVKOVÁ LUDMILA
ZÁKOSTELECKÝ PETR
Všem jubilantům přejeme 
pevné zdraví a optimismus  
do dalších roků.

V posledním období se narodili

VALENTOVÁ TEREZA (prosinec)

ŠIBOR LUKÁŠ
Dětem i rodičům přejeme štěstí, zdraví  
a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustily: 

VyKyDALOVÁ ANNA
PŘIDALOVÁ JIŘINA
MEDŘÍKOVÁ EVA 
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

Naši milí přátelé, ani letos nebodete sedět doma,  
protože Vás ráde máme, zase pro Vás

14. BABSKÉ BÁL
aneb VJECHÉTEK vzpomíná, 

chestáme.
Bodeme vzpominat, jak sme začinale, na te nélepši scénke,  
který sme tancovale. Představí se celé Vjechétek, všecke  

děvčata, co s nama tancovale a velkó radost Vám vždecke hodělale.

Sejdeme se 16. března  
v 19.30 v HANÁCKÉ KRČMĚ,
STOFKA bode pěkně hrát a Ve se muže-

te bavit, tancovat a také něco vehrát.
Tak neseďte doma, vemte kamarádke  

a sósede, bode Vám
s nama prima a dáme si nějakó štvrtečko 

a zazpíváme pěknó písničko.
Srdečně zve celé Vjechétek. REZERVACE MÍST

možná na čísle 731 154 417

První vysvědčení
Poslední lednový den byl pro naše prvňáčky něčím 
výjimečným, dostali totiž svá první vysvědčení. A bylo 
čím se chlubit! Všechny děti z první třídy byly odměně-
ny krásnými známkami a také pochvalou třídní učitel-
ky za příkladnou práci ve škole a aktivní přístup k výu-
ce. Všichni prvňáčkům přejeme, aby jim toto nasazení  
a elán vydržely co nejdéle.

Kateřina Továrková - třídní učitelka

Školní kolo v recitaci
Dne 13. 2. 2019 proběhla na naší škole soutěž v recitaci. Vybraní žáci 1., 2., 3., 4. a 5. třídy 
předvedli spolužákům a učitelkám svoje recitační schopnosti. Krásně se poslouchali! Všichni 

recitátoři byli odměněni krásným diplomem. Jako absolutně 
excelentní byl vyhodnocen přednes Kateřiny Hrdinové, která 
chodí do 5. třídy. Ostatní děti, které postupují do dalšího kola, 
jsou: Lukášek Josef Alexa, emička Bálková, Johanka Kozelková, 
Janička Grulichová, Verunka Válková, Anička Kalitová a již zmi-
ňovaná Kateřina Hrdinová. Moc gratulujeme a držíme pěstičky 
v dalším kole v Moravské Třebové.

            Mgr. Kateřina TovárkováFoto: Mgr. Marcela Pudíková    
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Do Španělska na kole
Jan Tomšíček je český spisovatel, dobro-
druh a publikovatel několika knih o svém 
cestování, který projel na kole Afriku, 
Rusko a asi polovinu evropy.Na začátku 
února jsme se s ním setkali v Jaroměřicích, 
kde vyprávěl zážitky, příběhy, postřehy a 
zajímavosti z cesty na kole do poutního 
místa Santiago de Compostela ve Španěl-
sku. Eva Cendelínová

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

16.3. JARNÍ PŘÍRODOU, sobota, od 7:00 do 10:00 prezentace a start 
v Restauraci u Trojanů – 43. ročník dálkového a turistického 
pochodu, pořádá OT TJ Jaroměřice

16.3.  14. BABSKÉ BÁL aneb VJECHÉTEK vzpomíná, sobota, od 
19:30 v Hanácké krčmě s kapelou Stofka, rezervace na čísle: 732 
154 417. Srdečně Vás zve celé Vjechétek!

30.3. MEDITACE s Broňou, sobota, od 16:00, ZŠ

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

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

PROgRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
BŘEZEN 2019

Projektové odpoledne Laborky.cz na ZŠ 
Jaroměřice

Ve čtvrtek 14. 2. 2019 se na Základní škole v Jaroměřicích uskutečni-
lo první setkání vyučujících přírodovědných předmětů z okolních zá-
kladních a středních škol v rámci projektu Laborky.cz. Hlavním úkolem 
těchto odpolední je propagace badatelsky orientované výuky přírodo-
vědných předmětů. Učitelé si prakticky vyzkoušeli různé experimenty, 
které vedly k zodpovězení záludných otázek - například „Jak je mož-
né chodit po vodě?“, „Co unese vejce?“, „Proč se solí silnice?“ nebo 
„Proč víno ve sklenici pláče?“. Získali motivaci, nové zkušenosti, odnesli  
si metodické pokyny a pracovní listy, které mohou následně využít ve 

vlastní výuce. Dále si vyzkoušeli 
výtvarnou metodu marbling, což 
je malování na vodě. Touto me-
todou, která je založena na povr-
chovém napětí vody, si namalo-
vali velikonoční vajíčka. 

Mgr. Věra Grimmerová

Síťování na ZŠ Jaroměřice
V září 2018 se ZŠ Jaroměřice zapojila do projektu Síťování základních 
škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Hlavní aktivitou projektu je pra-
videlné setkávání pedagogů z okolních základních škol a vzájemné 
sdílení zkušeností na téma rozvoj čtenářské gramotnosti. Setkání pro-
bíhají v neformální atmosféře a jsou realizovaná formou vzájemné dis-
kuse, sdílení námětů do výuky apod. Každý účastník na setkání aktivně 
vystupuje, přichází s otázkami a podněty.
ZŠ Jaroměřice se v letošním roce stala centrem kolegiální podpory, kdy 
hostí jednou měsíčně 15 pedagogů z 6 okolních základních škol. Od-
měnou pro zapojené pedagogy může být osvěžení metod kritického 

myšlení, ale také získání vzdě-
lávacích pomůcek určených  
k rozvoji čtenářské gramotnos-
ti. Konkrétně se jedná o přístup 
k metodickým a evaluačním 
materiálům na www.svetgra-
motnosti.cz a nárok na nákup 
knih do školních knihoven.

Mgr. Růžena Bohatcová

Změny v Obecní knihovně 
Od 1. 3. 2019 dojde v Obecní knihovně v Jaroměřicích ke změně půj-
čovní doby. Nově bude knihovna otevřena 
  v úterý  8:00 - 11:30   12:00-15:00
   středu  8:00 - 11:30   12:00-15:00
    pátek                     15:00-17:00
Ráda bych touto cestou také poděkovala za péči o čtenáře i kulturní 
dění v obci končící knihovnici paní evě Cendelínové a čtenářské veřej-
nosti představila novou knihovnici paní Veroniku Kraváčkovou.

Mgr. Iveta Glocová

Přerušení dodávky elektrické energie 
Dne 4. 3. 2019 bude přerušena dodávka elektřiny
8 - 10 hodin v lokalitě Podhájský mlýn, 
10 - 12 hodin Domov na Kalvárii a fara 
12.30 - 14.30 hodin střed obce, kolem kostela, kolem silnice pod 
Račany, k zámku a Gandie.

Dne 11. 3. 2019 bude přerušena dodávka elektřiny
8 - 10 hodin od křižovatky na Račany směr na Úsobrno, Vidléky, 
Nádevsí, Chmelník a Pila 
10 - 12 hodin Za Tvrzí, Račany, Třešínky, 
12.30 - 14.30 hodin od křižovatky u kostela směr Jevíčko po spor-
tovní halu, slepá ulice, ulice u sportovní haly, od křižovatky směr 
na Biskupice. 

Bližší informace naleznete na webu obce a úřední desce.
Mgr. Iveta Glocová
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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

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

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

Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno
IČ: 28177215, DIČ: CZ28177215

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

Hledám ke koupi rodinný dům, s dobrou 
dojezdností do Jevíčka. Tel.: 603 908 346. 

Hledám 5 žen do svého týmu, které mají chuť praco-
vat s produkty pro zdraví a krásu, min. 1 hodinu  
denně, chtějí si vydělat 10 tis. Kč a více, a to za 

opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí  
domova on-line nebo v živém světě. Model  

spolupráce je nový, netradiční, žádné běhání  
s balíčky ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda  

naučím. Tel.: 774 765 437.

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. 


