
„Závod míru nejmladších 2019“
43. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu „Závod míru nejmladších 2019“ je 
historií. Letošní ročník zaznamenal vysokou účast 180 cyklistů ze třinácti zemí a poprvé jsme na 
startu přivítali i mladé cyklisty z Belgie a Litvy.   
Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 208 závodních kilometrů v okolí Jevíčka. Závod 
v Moravské Třebové zahájil radní Pardubického kraje pan René Živný. Start 1. etapy – prologu 
byl na náměstí TGM. Trasa vedla ulicemi města zpět do cíle na náměstí TGM. 2. etapa měla start 
v Biskupicích a zavedla závodníky 2x na stoupání na Mařín a na závěrečný kopec – Maratov  
v Hartinkově. 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích a jelo se pět jevíčských trianglů.  
4. etapa, tzv. královská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty na Skřípov, 2x na Šubířov 
a na závěrečné stoupání lesem na Pohoru. Pak již cyklisté klesali do cíle v Jevíčku. Je škoda, 
že etapu provázelo chladné a deštivé počasí, které sice prověřilo kvality startovního pole, ale 
také je výrazně zredukovalo. Do závěrečné časovky tak nastoupilo 151 cyklistů, kteří absolvovali 
5. etapu, časovku na 15,5 km do Březin a zpět. Výsledky a fotogalerii najdete na webu  
www.tjcykloklubjevicko.cz. Zde je i video záznam celého závodu včetně slavnostního vyhlášení 
výsledků ZMN včetně závodu škol. 
Součástí závodu byla i jízda diváckého pelotonu s Czech Blades k trase 4. etapy do Úsobrna. Zde 
nám místní připravili občerstvení a divácký peloton zde mohl “mexickou vlnou“ třikrát pozdravit 
projíždějící cyklisty.

V pátek odpoledne připravila ZŠ Jevíčko 
tradiční malování na vozovku na Palackého 
náměstí za účasti 88 dětí všech věkových 
kategorií. V Panském dvoře proběhlo malo-
vání dětí na sklo, keramická a tvořivá dílna. 
Děkujeme sklárnám Úsobrno za poskytnuté 
sklenice pro malování. 
Pro žáky ZŠ byl v neděli uspořádán závod 
žáků, ve kterém startovalo 31 dětí. Ve spo-
lupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu 
odpoledne doprovodný kulturní program  
v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Ho-
lóbkova mozeka, Etien band a Kabát revival. 

Pro velkou nepřízeň počasí byl zbývající večerní program zrušen. 
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne zahájily svým pěkným vystoupením děti z MŠ Jevíčko,  
v přestávce pak vystoupily mažoretky ze „Ze zámečku do světa“ z Jevíčka. Ceny předali zástupci 
sponzorů. Celým třídenním programem provázeli moderátoři Pavel Havránek a Josef Kratina. I jim 
patří poděkování za vytvoření pěkné atmosféry.
Tuto významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Jevíčko a celý region by nebylo 
možné uspořádat bez podpory řady partnerů a sponzorů: Pardubického kraje, měst Jevíčka, 
Moravské Třebové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrno a Biskupice, Czech Blades s.r.o., skláren 
Moravia a.s. Úsobrno, REHAU s.r.o. Jevíčko, TECHNISERV IT, spol. s.r.o. Brno, Inženýrských staveb 
Brno, spol. s.r.o., BDR Thermea s.r.o. (Baxi), regionu MTJ, Rustiky s.r.o. Jevíčko a dalších. Všem 
srdečně děkujeme a věříme, že nás podpoří i při dalších ročnících „Závodu míru nejmladších“. 
Závod a jeho bezpečný průběh rovněž pomáhá zajistit Policie ČR Moravská Třebová, Konice, 
Letovice, Boskovice, DI Svitavy, Pardubice a Olomouc. Dále MP Jevíčko, Moravská Třebová, Velké 
Opatovice. Svým dílem, údržbou silnic, přispěly i SÚS Moravská Třebová, Konice, Boskovice.  
I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Poděkování patří i dobrovolným pořadatelům  
z řad hasičů ze Šubířova, Skřípova, Úsobrna, Velkých Opatovic, kteří zajišťovali bezpečnost cyklistů  
a silničního provozu. Děkujeme i občanům průjezdních obcí na trase závodu, že omezení nutná 
pro bezpečnost cyklistů dodržovali, a tak i oni přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Příští, 44. ročník závodu, se uskuteční ve dnech 8. – 10. května 2020.

TJ Cykloklub Jevíčko, z.s.

www.jevicko.cz

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Fotoaktuality

Momentka ze ZMN 2019

Oslava svátku sv. Floriána

Absolventský koncert Jaromíra Gamby

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

30. 5. - 1. 6.

Tradiční festival múz  
a veškerého kumštu v Roce  
římsko-germánských válek  

na Malé Hané
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Společenská rubrika 

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

Stanislav Kříž
Magda Šnirchová
Pavla Valentová
Marie Suchomelová
Marie Straková
Marie Ambrozová
Ludmila Hegerová
Božena Čechová
František Čech
Jiřina Bystrá

Jak jít na věc od lesa
Častým tématem soudobých polemik 
a diskuzí bývá problematika životní-
ho prostředí. Jako naši předkové stávali 
před otázkou, jakouže bouři, povodeň 
nebo naopak sucho na ně za spáchané 
hříchy sešlou rozezlená božstva, handr-
kujeme se nyní o tom, nakolik těm škody 
páchajícím větrům, suchu nebo naopak 
nevypočitatelným dešťům již poroučíme 
či neporoučíme sami. Více než přírodě  
a vlastnímu citu i rozumu přitom naslou-
cháme masovým médiím a zachmuřeni 
přitom kroutíme hlavou nad katastrofic-
kými zprávami ze světa, které nás zároveň 
fascinují! Varování klimatologů jednou 
přijímáme jako hotovou věc, a druhdy 
za ním čenicháme pouze politiku růz-
ných zájmových a lobbistických skupin, 
environmentálních nevládních organiza-
cí, v domovině všeobecně profláknutou 
kauzu společností, jejichž výnosným byz-
nysem se stala výstavba a provozování 
energetických zařízení využívajících ob-
novitelné zdroje energie, a mnohé další. 
Zatímco rozjitřeně řečníme, co by se ́ jako´ 
mělo a nemělo, roste rapidním tempem 
naše materiální spotřeba. Ve velkém pro-
dukujeme nejrozmanitější zbytečnosti, 
výdobytky jepičího života, předměty na 
jediné použití, stejně jako přemíru potra-
vin v nevratných obalech, a tak je přiro-
zené, že i odpad se kolem nás horentně 
kupí. Kam ale s ním? 
Této palčivé a frekventované otázce 
jsme kupodivu zhusta naslouchali i na  
X. řádném sněmu Sdružení historických 
sídel a měst Čech, Moravy a Slezska, 
který se konal na konci března v jihočeské 
Třeboni. Udivilo mne, že delegáty z vý-
sostných míst naší republiky netíží naše 
národní bohatství a stav historických 
památkových zón ani ve chvílích tomu 
určených zdaleka tolik jako praktická pro-
blematika svozu občany vyprodukované-
ho odpadu. Zdá se, že s  tím, co okloval 
zub času, si dost dobře poradit umíme, 
ovšem s produkcí vlastního blahobytu, 
pohodlí a bužírování si už zjevně nevíme 
rady. Přitom nelze říct, že by se pro věc nic 
nedělalo. Ba naopak! A co trápí nás, trápí 
evidentně i všechny ostatní. 
Naléhavým tématem ve věci optimalizace 
svozu komunálního odpadu bývá vedle 
jeho třídění rovněž efektivita neboli výtěž-
nost jeho využitelných složek. Lidé, kteří 
jsou za věci veřejné zodpovědní, si proto 
lámou hlavu, kterak občany motivovat, 
aby odpad minimalizovali a ještě poctivě 
třídili. Obě kritéria jsou zdá se v tuto chvíli 
zásadní. Uskromňovat se a brát si od huby 
se nejspíš nechystáme. Nuže jak tedy na-
ložit s tím, čeho přebývá? Jen připomenu, 
že pouze naše republika vyprodukuje nyní 
za jeden kalendářní rok již více než 3 mili-
ony tun komunálního odpadu!  
Není nemožné, že v našem společném 
podvědomí sehrává stále nemalou roli 
i pocit, že my přece světem nehýbeme 
a tudíž jej ani nespasíme!  Oproti tomu, co 
vídáme a slýcháme v médiích (navíc když 
ti šťastnější či odvážnější z našich řad, kte-

Okénko radních ří  cestují po rozvojovém světě, nám veške-
rou patálii s odpady a  smutnou devastaci 
přírody ještě verifikují), se zdají býti naše 
kypící popelnice pouhými šušínky na okra-
ji gigantické polízanice. A tak si našinec 
přirozeně poví: I jakpak se mohu zdržovat 
sešlapáváním PET lahví, když je mi každá 
vteřina drahá? Proč mám hledět právě já - 
vůl, když všichni kolem mne evidentně ne-
hledí? Navíc je-li ve předu právě ten, který 
se neohlíží. 
Toto všechno budiž. Mějme pochopení. Ale 
přeci jenom, kam až sahá ona pomyslná 
zahrádečka kolem našeho domova, jež by 
měla být vizitkou pana domácího?
Naši předkové vynášeli přebytky na hnůj. 
Přebytky vesměs biologicky rozložitelné. 
V industriální době se těmito „hnojišti“ 
stala sběrná místa, přístavky pro popelnice 
apod., kde najdeme věru leccos. Bohužel 
tu převládají odpadky neorganické, jež se 
samy nerecyklují. A nejsou to pouze ony 
notorické PET lahve, které dle studie firmy 
EKO-KOM při stávajícím systému žlutých 
kontejnerů dokážeme třídit a posléze 
recyklovat v 82 % z celkového objemu. 
Přičemž oněch zbývajících 18% je kolem 
našich příbytků a v přírodě stále sakra 
vidět! 
Problematiku komunálního odpadu 
nejspíš definitivně nevyřeší ani opako-
vaně diskutované a v nejedné vyspělé 
evropské zemi již praktikované záloho-
vaní. Tedy že plastové lahve přestaneme 
sešlapovat a drtit v hrsti, nýbrž je bude-
me nepoškozené vracet, podobně jako 
tak činíme s lahvemi od piva. Jistěže, ani 
zálohování nás patrně nespasí. Záleží ne-
pochybně též na kultuře, nebo lépe kul-
tivovanosti. A ve vší úctě ke všem rodo-
vým obyčejům vidíme, že jinak je tomu 
patrně v norském Oslu a jinak v jihoital-
ské Neapoli. Domácí příměr si raději ali-
bisticky odpouštím. 
Nad otázkou, kterak v budoucnu zlepšit 
či kterou společnost a který systém svo-
zu komunálního odpadu preferovat, se  
6. května sešli na mimořádném pracovním 
zasedání i naši zastupitelé. Ale jak vidno, 
více hlav - více rozumu v této zatrolené 
otázce až tolik neplatí. Úhly pohledu 
jsou různé. A přitom pochopitelné! Jinak 
mohou přistupovat ke sběru a třídění 
odpadu majitelé rodinných domků, 
kteří mají své popelnice pod vlastní 
kontrolou, zatímco z jiné pozice vidí 
věc občané v bytových domech, jejichž 
společně sdílená „hnojiště“ se nacházejí 
na veřejných prostranstvích. 
Ale ať už tak či onak, nebude-li nad od-
padem v našem městě bdít vůle, svě-
domí a  zodpovědnost slušných a po-
řádkumilovných občanů, přijde nejspíš 
veškerá snaha vedení města vniveč. Ani 
v této problematice, jakož i v mnoha ji-
ných, není zdá se kruciálního východiska. 
Z mnoha zkušeností již ostatně víme, že 
i ten nejlepší systém sám o sobě zmůže 
pramálo, postaví-li se mu v ústrety lid-
ská vykutálenost, pohodlí, lhostejnost  
a absolutní nezájmem o prostor veřejný.  
Ba o to víc je proto žádoucí, aby lidé za 
pořádek ve městě zodpovědní, osoby ve 
veřejných funkcích společně s pedagogy 
a mnohými dalšími nepolevovali v ná-

ročné, mravenčí a nikdy nekončící práci 
výchovné.  
Jít na věc od lesa v čase, kdy nám 
les požírá kůrovec, není jistě úplně 

jednoduché. Nicméně 
sešlapat PET lahev  
a roztrhat nesklad-
nou kartonovou kra-
bici snad dokážeme 
všichni! 

Rudolf Beran, radní

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje

14. 6. - druhý pátek 
17. 6. - dovolená

Zástup MUDr. Trčková a MUDr.  
Šedrlová ve svých ordinačních 

 hodinách, pouze akutní případy.

MUDr. Jana Trčková
neordinuje 

21. 6. 2019 - 3. pátek
24. 6. 2019 - 5. 7. 2019 

dovolená, 
zajistěte si, prosím, pravidelnou 

medikaci včas!
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  Závod míru nejmladších 2019 Jevíčko 43. ročník etapového závodu kadetů s mezinárodní účastí, 3. - 5. 5. 2019
Výsledková listina / Result list

POŘ. ST.Č. PŘÍJMENÍ A JMÉNO KLUB DRUŽSTVO       ČAS  +/-  ZTRÁTA

 1. etapa / 1st stage 

Délka / Distance:  1650 m                             prům. rychlost etapy: 42,6 km/hod

1 15 KOPECKÝ Mathias Acrog-Pauwels Sauzen - Balen BC Belgie 02:15,420 00:00,000

2 23 MOSMULLER Max South-East Netherlands Holandsko 02:16,542 00:01,113

3 174 STRÁNSKÝ Matěj IVAR CS Author team Česká republika 02:16,962 00:01,533

2. etapa / 2nd stage
Délka / Distance:  80,5 km                             prům. rychlost etapy: 38,17 km/hod

1 93 SÖRENSEN Frederik Bjorn CK Aarhus - Denmark Dánsko 2:07:47 0:00:00

2 37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Dánsko 2:07:50 0:00:03

3 73 EGHOLM Kristian Team Roskilde - Denmark Dánsko 2:08:30 0:00:43

3. etapa / 3rd stage
Délka / Distance:  22 km                               prům. rychlost etapy: 39,3 km/hod

1 9 SVRČEK Martin Slovensko Slovensko 0:33:34 0:00:00

2 16 HARTEEL Jelle Acrog-Pauwels Sauzen - Balen BC Belgie 0:34:10 0:00:36

3 2 ŠPOLJAR Jaka Slovenia Slovinsko 0:34:10 0:00:36

4. etapa / 4rd stage
Délka / Distance:  88 km                               prům. rychlost etapy :  38,9 km/hod

1 9 SVRČEK Martin Slovensko Slovensko 2:15:24 0:00:00

2 45 SCHRETTL Marco Austria Rakousko 2:15:34 0:00:10

3 187 VALL Jan MAPEI Merida KAŇKOVSKÝ Česká republika 2:15:44 0:00:20

5. etapa / 5rd stage
Délka / Distance:  15,5 km                             prům. rychlost etapy: 44,07 km/hod

1 74 SVARRE  Tobias Team Roskilde - Denmark Dánsko 21:06,953 00:00,0

2 9 SVRČEK Martin Slovensko Slovensko 21:07,612 00:00,7

3 118 TELECKÝ Štěpán     TJ Favorit BRNO Česká republika 21:28,194 00:21,2

celkové  výsledky  - KADETI  
Délka /Distance  207,65 km                            prům. rychlost závodu: 38,68 km/hod

1 37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Dánsko 5:22:07 0:00:00

2 93 SÖRENSEN Frederik Bjorn CK Aarhus - Denmark Dánsko 5:22:24 0:00:17

3 9 SVRČEK Martin Slovensko Slovensko 5:22:32 0:00:25

4 73 EGHOLM Kristian Team Roskilde - Denmark Dánsko 5:23:24 0:01:17

5 118 TELECKÝ Štěpán     TJ Favorit BRNO Česká republika 5:24:33 0:02:26

Nositelé trikotů
37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Czech Blades celkově žlutý

9 SVRČEK Martin Slovensko BAXI bodovací zelený

93 SÖRENSEN Frederik Bjorn CK Aarhus - Denmark sklárny Morávia vrchař puntíkatý

37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Techniserv IT rok nar. 2003 bílý

118 TELECKÝ Štěpán     TJ Favorit BRNO IS Brno nejl. Čech modrý

37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Rehau nejl. zahr. úč. růžový

soutěž družstev
1 Team Roskilde Dánsko 16:16:08

Startovalo 180 kadetů z Dánska, Itálie, Holandska, Německa, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Srbska, Chorvatska, Belgie, Litvy a České republiky. Dokončilo 151

1. 37 PEDERSEN Henrik Herning - Denmark Dánsko 

2. 93 SÖRENSEN Frederik B. CK Aarhus - Denmark Dánsko 

3. 9 SVRČEK Martin Slovensko Slovensko 

4. 73 EGHOLM Kristian Team Roskilde - Denmark Dánsko

5. 118 TELECKÝ Štěpán TJ Favorit BRNO Česká republika 

                   Vítězové 43. ročníku ZMN Jevíčko                                                        
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/13R/2019 program 13. schůze rady města 

dne 24. 4. 2019
2b/13R/2019 cenovou nabídku firmy Insta-

latérství Tříska, s. r. o., Růžová 91, Je-
víčko, IČ: 07740794 na výměnu toalet  
a otopných těles v budově MŠ Jevíčko 
za částku 40.022 Kč bez DPH

2d/13R/2019 přijetí nového zaměstnance 
dle zápisu do pracovního poměru na 
dobu určitou po dobu 1 roku se zařa-
zením jako technický pracovník města  
s nástupem dle dohody

3c/13R/2019 nákup materiálu a zajištění oprav 
ke zlepšení kvality vody v nádrži Žlíbka 
do částky 20.000 Kč

4a/13R/2019 podání žádosti na spolufinanco-
vání obnovy hradeb na ul. Okružní IV  
v Jevíčku z rezervy Programu regenera-
ce MPR a MPZ

4b/13R/2019 uzavření zprostředkovatelské 
smlouvy mezi Městem Jevíčko a realitní 
kanceláří RE/MAX na nabídce prodeje 
areálu bývalého HD na ulici Třebovská 
v Jevíčku

4c/13R/2019 nabídku společnosti ATELIÉR 
MAUR na vánoční výzdobu budovy 
MěÚ v částce 14.133 Kč vč. DPH, kte-
rá bude řešena přes správce veřejného 
osvětlení

Usnesení 13. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. dubna 2019
5a/13R/2019 finanční částku 92.421 Kč vč. 

DPH na nákup ochranných zásahových 
obleků pro členy JSDH Jevíčko s úhra-
dou 70 % ceny z dotace Pardubického 
kraje

5b/13R/2019 finanční částku 24.761 Kč vč. 
DPH na nákup výstrojních součástek  
a ochranných pomůcek pro JSDH Jevíč-
ko s úhradou z rozpočtu na PO

5c/13R/2019 jednací řád Rady města Jevíčko  
s účinností ode dne schválení

5d/13R/2019 organizační řád MěÚ Jevíčko  
s účinností od 1. 5. 2019

6a/13R/2019 pronájem části pozemku p.  
č. 4990 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-

Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 15. dubna 2019

Zastupitelstvo města schvaluje
1/7Z/2019 program 7. zasedání konaného dne 

15. 4. 2019
2/7Z/2019 návrhovou komisi ve složení:  

Ing. Pavel Vykydal, Mgr. Miloslav Paro-
lek, Bc. Jan Finsterle

5/7Z/2019 směnu nově zaměřeného pozemku 
p. č. 70/8 (245 m2) - zahrada v k. ú. Zad-
ní Arnoštov v majetku Města Jevíčko za 
nově zaměřený pozemek p. č. 70/6 (214 
m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov  
v majetku R*** Ch*** + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč Městem Jevíčko  
+ směnnou smlouvu mezi Městem Je-
víčko a R*** Ch*** a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6a/7Z/2019 výsledek zadávacího řízení na akci 
„Rekonstrukce sportovního a atletické-
ho hřiště ZŠ Jevíčko“, ve kterém nejvý-
hodnější nabídku podala společnost 
S-Vision, s. r. o., Staňkov 16, 507 82 Pec-
ka, IČ: 04474694 za nabídkovou cenu ve 
výši 3.001.738 Kč bez DPH (3.632.103 
Kč vč. DPH)

6b/7Z/2019 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a společností S-Visi-
on, s. r. o., Staňkov 16, 507 82 Pecka,  
IČ: 04474694 na akci „Rekonstrukce spor-
tovního a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ 
za nabídkovou cenu ve výši 3.001.738 
Kč bez DPH (3.632.103 Kč vč. DPH)  
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy, který je podmíněn získáním dotace 
MMR ČR v dotačním titulu „Podpora 
obnovy sportovní infrastruktury“

7/7Z/2019 dodatek č. 1 k SOD mezi Městem 
Jevíčko a společností František Han-
zal, Dr. Klimeše 682, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 14557053 na akci „Stavební úpravy 
objektu Barvířská 560, Jevíčko“ ve výši 
136.140,93 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku č. 1

8/7Z/2019 cenovou nabídku firmy Lubo-
mír Klodner, 569 72 Rohozná 366,  
IČ: 45568481 na zpracování projektové 
dokumentace ve stupních DÚR + DSP 
a dokumentace pro provádění stavby 
vč. výkazu výměr pro přechody na ulici 
Třebovské (vč. 1 místa pro přecháze-
ní) a nový chodník propojující stávající 
chodník (podél krajské komunikace) za 
částku 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč 
vč. DPH)

9/7Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 3 
na rok 2019

10d/7Z/2019 záměr společné opravy cesty Je-
víčko - Víska u Jevíčka po areál HZS na 
pozemcích v majetku Města Jevíčko na 
p. č. 5397 a 5392 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu předložením 
návrhu smlouvy o spolupráci mezi Ha-
náckou zemědělskou společností Jevíč-
ko a Městem Jevíčko

10f/7Z/2019 prodloužení lhůty pro zahájení 
stavby komerčního objektu o 5 let od 
data konání 7. zasedání zastupitelstva 
města tj. od 15. 4. 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/7Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Ing. Anetu 
Pávkovou a Mgr. Rudolfa Berana

Zastupitelstvo města Jevíčko konstatuje
4a/7Z/2019 ověření, že návrh Změny č. 2 

ÚP Jevíčko není v rozporu s politikou 
územního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, se sta-
novisky dotčených orgánů a stanovis-
kem krajského úřadu

Zastupitelstvo města Jevíčko vydává
4b/7Z/2019 Změnu č. 2 ÚP Jevíčko formou 

opatření obecné povahy
Zastupitelstvo města Jevíčko ukládá
4c/7Z/2019 starostovi města zveřejnit Změnu 

č. 2 ÚP Jevíčko a úplné znění ÚP po vy-
dání této změny vyvěšením na úřední 
desce a rovněž i způsobem umožňují-
cím dálkový přístup po dobu 15 dnů

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10a/7Z/2019 radu města zajištěním zpraco-

vání právního stanoviska k uplatnění 
práva na náhradu škody vzniklé uděle-
nou korekcí dotace na projekt „Snížení 
energetické náročnosti objektu Ma-
teřské školy Jevíčko“ ze strany řídícího  
orgánu SFŽP ČR

10c/7Z/2019 starostu města jednáním se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a. s. o možnosti 
umístění nové trafostanice na jiné mís-
to ve městě než společnost ČEZ, a. s. 
požaduje

Zastupitelstvo města Jevíčko volí
10b/7Z/2019 člena kontrolního výboru, kte-

rým se stal Ing. Roman Müller (JEVIČÁ-
CI)

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
10e/7Z/2019 usnesení ZM č. 5/40Z/2018 ze 

dne 19. 2. 2018 - ZM schvaluje ne-
prodloužení lhůty pro zahájení stavby 
společnosti SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 
696, 679 63 Velké Opatovice o 3 roky

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

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o činnosti Policie ČR Moravská Třebová 
za rok 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc březen 2019 a zprávu o činnosti MP Je-
víčko za rok 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí předložené zápisy a usnesení RM č. 11, 12  
a ZM č. 6

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
vyhodnocení výsledků veřejného projednání 
návrhu Změny č. 2 ÚP Jevíčko s určeným za-
stupitelem

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
možnost prodeje nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 70/9 (234 m2) - zahrada v k. ú. Zadní  
Arnoštov

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výroční zprávu MěÚ Jevíčko a jeho organizač-
ních složek za rok 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
studii odpadového hospodářství pro Měs-
to Jevíčko zpracovanou Institutem cirkulární 
ekonomiky Praha a cenovou kalkulaci svozu 
velkoobjemového odpadu, bioodpadu, směs-
ného komunálního odpadu a výsypu nádoby 
na tříděný odpad předloženou společností 
Technické služby Malá Haná, s. r. o.

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
možnost uplatnění práva na náhradu škody 
vzniklé udělenou korekcí dotace na projekt 
„Snížení energetické náročnosti objektu Ma-
teřské školy Jevíčko“ ze strany řídícího orgánu 
SFŽP ČR

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
března 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí záměr prodeje části pozemku p. č. 2602 - 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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14. 5. 2019, Svitavský deník
Odborný léčebný ústav v malohanáckém Jevíčku prochází mnohamilio-
novou rekonstrukcí. Po historických dřevěných lehárnách, přeměně bý-
valého dětského pavilonu na pavilon plicní rehabilitace a opravě střechy 
stravovacího pavilonu, přichází na řadu zateplení dalšího pavilonu.
 Plicní sanatorium, postavené v letech 1913 až 1926, bylo před třemi 
roky prohlášeno za nemovitou kulturní památku. „Myslím, že všechny 
dosavadní úpravy včetně rekonstrukce malebných dřevěných leháren se 
povedly k všeobecné spokojenosti nás jako investora, uživatelů i do-
zorujících památkářů,“ uvedl Martin Netolický, hejtman Pardubického 
kraje, který je zřizovatelem zdravotnického zařízení.
Opravený pavilon plicní rehabilitace se pacientům otevře na začátku 
června. Zateplení pavilonu S, které naváže na právě dokončovanou re-
konstrukci, přijde kraj na 25 milionů ko-
run. Aktuálně bylo vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele.
„Vzhledem k tomu, že se jedná o kultur-
ní památku, bude muset vybraná firma 
velkou část dřevěných kovových oken a 
dveří repasovat. Tam, kde to nepůjde, se 
budou dělat přesné rozměrové a tvarové 
kopie,“ upřesnil náměstek hejtmana pro 
majetek a investice Roman Línek. Vnější 
křídla oken budou osazena tepelně izo-

-předměstí nájemci dle zápisu za cenu 
1.000 Kč/rok a čtyřletou výpovědní lhů-
tou a pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy

6c/13R/2019 smlouvu o podmínkách pro-
vedení stavby mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem, Komenského 
náměstí 125, Pardubice na dočasný 
zábor pozemku p. č. 5463 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí v rámci akce „Moderni-
zace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice“  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/13R/2019 podání žádosti o povolení po-
kácení 3 ks dřevin na pozemku p. č. 
5399/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí.

6e/13R/2019 pronájem části pozemku p. č. 
52/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí o velikosti 189 m2 nájemci dle zápisu 
za nájemné ve výši 945 Kč/rok a roční 
výpovědní lhůtou a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7/13R/2019 nákup na propojení platebních 
terminálů KB s modulem Pokladna He-
lios Fenix za částku 14.000 Kč bez DPH

8/13R/2019 přidělení neobsazeného bytu č. 9 
o vel. 1 + 1 v DPS na ul. Svitavská 838, 
Jevíčko žadateli dle zápisu a převod ná-
jmu bytu č. 1 na ul. M. Mikuláše 551, Je-
víčko ze současných nájemců na jejich 
dceru na základě doporučení komise 
bytové a sociální

Rada města Jevíčko volí
3b/13R/2019 Ing. Romana Müllera za člena 

komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu

Rada města Jevíčko uděluje
2a/13R/2019 souhlas města s umístěním 

schodišťové sedačky v bytovém domě 
č. p. 812 na ul. Pivovarská v Jevíčku, 
která bude sloužit stavebníkovi k bez-

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 9. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 9. zasedání Zastupitelstva města  
Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 10. 06. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 05. 2019

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

 

bariérovému zpřístupnění bytu, jenž se 
nachází v druhém nadzemním podlaží 
uvedeného bytové domu

2c/13R/2019 souhlas s umístěním kanalizační 
přípojky do městského pozemku p. č. 
1750/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí pro 
společnost NWD Group, a. s., Pražáko-
va 1008/69, Brno-Štýřice, IČ: 05323134 
provádějící rekonstrukci RD na ul. 
Mlýnská 766 v Jevíčku

3a/13R/2019 souhlas společnosti VHOS, a. s., 
Moravská Třebová s trasou vodovodní 
přípojky v rámci projektu „Vodovodní 
přípojka na Červeném kopci v Jevíčku 
pro p. č. 4529“

6b/13R/2019 souhlas pro Pardubický kraj, Ko-
menského náměstí 125, Pardubice se 
stavebním záměrem akce „Moderni-
zace mostu ev. č. 374-001 Jaroměřice“

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

VyBÍRÁME Z REGIONÁLNÍHO TISKU:      Pardubický kraj pokračuje v modernizaci Sanatorky

lačním dvojsklem, zateplen bude strop čtvrtého nadzemního podlaží  
a půda, oprava čeká i hromosvody.
Veškeré práce budou, tak jako v předchozích případech, probíhat za 
plného provozu. Začít se má ještě letos, hotovo by mělo být v příštím 
roce. Plicní rehabilitace se přestěhuje do nově zrekonstruovaného pavi-
lonu a zbytek pracovišť se bude podle potřeby stěhovat v rámci budovy.
Větší komfort
„Rádi bychom do budoucna nabídli pacientům a zdravotníkům větší 
komfort i ve vnitřním uspořádání. Máme tu jednak izolační lůžka pro pa-
cienty s tuberkulózou, ale také oddělení následné péče pro ortopedické 
diagnózy, fyzioterapii, rozsáhlý vyšetřovací komplement i kancelářské 
zázemí ústavu,“ nastínil radní pro zdravotnictví Ladislav Valtr.

Pardubický kraj v průběhu tří let proinvestuje  
v Odborném léčebném ústavu bezmála 50 mili-
onů. Nejnákladnější byla rekonstrukce pavilonu 
plicní rehabilitace, která přijde na 39 milionů.

Zdroj: https://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/
pardubicky-kraj-pokracuje-v-modernizaci-sa-
natorky-20190514.html

Splatnost místních poplatků se blíží!!!
Místní poplatek za odpad
Základní sazba místního poplatku stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018 za provoz 
systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
je pro rok 2019 ve výši 580,- Kč za poplatníka. 
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento poplatek neuhradili, že jeho splatnost je nejpozději 
do 30. 6. 2019.  Včas nezaplacený poplatek může být zvýšen až na trojnásobek.
Případné osvobození a úlevy řeší  čl. 6 výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit hotově nebo 
bezhotovostně na účet č. 19-2526591/0100. Variabilní symbol pro bezhotovostní úhradu je mož-
no získat u paní Václavkové (tel. 464620519). Celá obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na 
webových stránkách města.

Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků dále upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby s trvalým po-
bytem a právnické osoby se sídlem na území města Jevíčko, že ke dni 30. 6. 2019 je splatný také 
místní poplatek ze psů za rok 2019. 
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.  

 Jana Bartuňková, Finanční odbor města Jevíčko
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Pozvánka na seminář pro seniory 
Dne 3. 6. 2019 od 15:00 hodin se v prostorách zámečku v Jevíčku 
uskuteční seminář pro seniory pořádaný Sdružením obrany spotřebitelů 
Moravy a Slezska. Proběhne ve spolupráci s dokumentaristkou ČT,  
MgA. Ivanou M. Pauerovou v rámci cyklu „Náš venkov“, díl „Šmejdi na 
vsi“. Tento seminář bude bezpochyby přínosem k větší informovanosti 
seniorů v našem městě a přilehlých obcí. I přes velkou mediální 
kampaň stále dochází k otřelým praktikám, kdy jsou senioři nuceni 
kupovat předražené zboží, které mnohdy nejen že nepotřebují, ale 
díky jeho pořízení se zadluží, a dostávají se tak do problémů. Máte-
li přímou zkušenost vy, nebo někdo z vašeho okolí s obdobnými 
praktikami, nebo se chcete dozvědět více, budeme rádi, když přijdete  
a podělíte se o své zkušenosti. V rámci semináře bude připraveno 
drobné pohoštění a bude zdokumentován. Všichni jste srdečně zváni.

Za Středisko pečovatelské služby Mgr. Miroslava Čepová

Taneční vystoupení MŠ Jevíčko
Tak jako každý rok, tak i letos, vystoupily děti z naší mateřské školy 
při slavnostním předávání cen 43. ročníku Závodu míru nejmladších. 
Deset dívek a dva chlapci tančili na skladbu od Seleny Gomez Wolves 

a na you Tube po-
pulární píseň Baby 
Shark. Tanečníci 
na tyto skladbičky 
tancovali s radostí  
a to již byla polo-
vina úspěchu. Pak 
už jen stačilo při-
dat špetku píle a 
hrstku tréninku  
a úspěch byl za-
ručen. I když nám 
počasí příliš nepřá-
lo, vše dětem vyna-

hradil potlesk diváků a úsměv na tvářích příbuzných, kteří je přišli po-
vzbudit. Děti svým vystoupením navodily pěknou atmosféru vyhlášení 
výsledků ZMN.
Video z vystoupení můžete zhlédnout na you Tube: Závod míru nej-
mladších – vyhlášení vítězů.

                               Za mateřskou školu Bc. Martina Zatloukalová

MATEřSKÁ ŠKOLA JEVíČKO

       EDUKATIVNĚ STIMULAČNí SKUPINY
I v letošním školním roce 2018/2019 probíhaly při MŠ Jevíčko  eduka-
tivně stimulační skupiny (SKUPINKy) zaměřené na přípravu dětí před-
školního věku na školní docházku. Jednotlivé lekce probíhaly formou 
skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz byl kladen na rozvoj 
jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čte-
ní, psaní, počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních  
a volních procesů, sociální zrání.
Ucelený program byl rozdělen do 10 lekcí. Prvních 5 lekcí proběhlo  
v prostorách MŠ Jevíčko, zbytek lekcí se odehrával na ZŠ Jevíčko.
Ve čtvrtek 9. 5. 2019 se konala poslední lekce SKUPINEK . Nejprve děti 
splnily několik krátkých úkolů, a pak nastala slavnostní chvíle. K dětem 
a rodičům promluvili pozvaní hosté, ředitelka MŠ Dita Mlčochová a ře-
ditel ZŠ Jevíčko Mgr. Miloslav Parolek, kteří navíc budoucím prvňáčkům 
předali diplomy a drobné dárečky k úspěšnému zvládnutí programu 
edukativně stimulačních skupin.
Na závěr se se všemi přítomnými také rozloučila vedoucí učitelka  
Mgr. Jana Ševčíková ze ZŠ Jevíčko a organizátorka všech setkání  
Mgr. Alena Faltýnková z MŠ Jevíčko. Děti si ještě nechaly opravit domácí  
úkoly z předešlé lekce a v doprovodu rodičů odcházely domů.
Věříme, že získané dovednosti a zkušennosti zúročí při nástupu do školy 
všechny děti, které prošly tímto osvědčeným programem.

Financováno z projektu: Moderní formy výuky v MŠ Jevíčko II

Mgr. Alena Faltýnková, MŠ Jevíčko

n
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Gratulujeme  
ORDINACI PLINT s.r.o.  
v Jevíčku pod vedením  

MUDr. Zuzany Šedrlové,
která získala v soutěži  

„ORDINACE ROKU 2018“ 
hned dva tituly:

• 1. místo v ČR v kategorii 
Interní ordinace

• 1. místo v kategorii  
praktický lékař region  

- Pardubický kraj

Poděkování za péči  
o pacienty věnujeme paní 

doktorce Šedrlové i celému 
personálu ordinace.

Město Jevíčko 
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GYMNÁZIUM JEVíČKO

Pardubice volají…
Abych pravdu řekl, nevolaly nás čistě Pardubice, ale vyhlášení soutě-
že Školní časopis roku 2019. Z Jevíčka jsme jeli čtyři. Já, Albín Pařízek, 
Kateřina Portlová a Hana Vyroubalová. Čtyři čtvrťáci. Přestoupili jsme 

ve Svitavách na vlak. A pak jsme čekali na 
pardubickém hlavním nádraží. Na co? Na 
další členku naší výpravy, Vanesu Soares. Ta 
dorazila po sedmé hodině ranní. A tak jsme 
se vydali směrem k Domu techniky, kde se 
celá akce konala. Když jsme tam vešli, tro-
chu jsme se vylekali. Mysleli jsme, že došlo 
k nějaké administrativní chybě a vyhlášení 
pro gymnázia a střední školy bude třeba až 
další týden. Ve vestibulu se to totiž hemžilo 
odhadem šesťáky. Po počátečních rozpacích 
jsme vyrazili do vyšších pater, kde už byli lidé 
našeho věku. Usadili jsme se… A začal bohatý 
program. Nejdříve jsme se ve hře FakeScape 

museli vypořádat s dezinformacemi, dále následovala beseda s europo-
slancem, který akci zaštiťuje, panem Tomášem Zdechovským. A nako-
nec došlo na to, kvůli čemu jsme přijeli. Já vím, nebudete mi to asi věřit, 
ALE GyMJEV EXPRESS SKONČIL PRVNÍ! Po vyhlášení výsledků jsme si 
mohli prohlédnout ostatní časopisy. Nesmím však zapomínat na po-
slední věc - možnost vidět Český rozhlas Pardubice. Strašně zajímavé 
místo, nejde ani moc slovy popsat, to se musí vidět. A jak bych to celé 
zakončil? Unavení, ale šťastní jsme nasedli do vlaku směr domů.

Vít Václavek, 4. B

Zprávy z DM
Během dubna a května vychovatelky domova mládeže připravily pro 
studenty různorodé aktivity. P. Blahová společně s několika zájemci 
navštívila horolezeckou stěnu ve Velkých Opatovicích, kde si studen-
ti mohli pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušet základy lezení.  
P. Vafková předložila zajímavou inspiraci, jak využívat zbylé papírové 
ruličky, které by jinak skončily v koši.  
P. Machorková zajistila keramickou dílnu společně s umělkyní Gabrie-
lou Sekerešovou. O tuto činnost projevily zájem výhradně dívky. Během 
dvouhodinového kurzu se naučily pracovat s hlínou a zhotovit si jedno-
duché výrobky - misky či jiné nádobky, anebo ozdobné kachle. V dalším 
plánovaném kurzu tyto výrobky získají konečnou podobu pomocí gla-

zury a vypálení. 
Koncem dubna jsme se rozloučili s matu-
ranty, kteří již ukončili svůj pobyt na DM, 
aby se doma mohli intenzivně připravovat 
k didaktickým testům a ústním zkouškám. 
Během 1. poloviny května postupně odjeli 
studenti třetích ročníků na turistický kurz.  
I když jim letos počasí příliš nepřálo, přes-
to se vrátili spokojení a se spoustou no-
vých zážitků.      Mgr. Darina Gnipová 

Sportovní úspěchy žáků 1. stupně
Na konci měsíce března se konalo v Moravské Třebové obvodní kolo 
florbalového turnaje 1. - 3. tříd. Naši školu jeli tentokrát reprezentovat 
žáci druhých ročníků, kteří v průběhu celého školního roku trénovali  
o velké přestávce či ve sportovních hrách. Dresy naší základní školy ob-
lékli tito hráči: Damo Alexandr, Bubeník Areeb, Havlíček Petr, Jelínek Ví-
tězslav, Košťál Ondřej, Parolek Štěpán, Rozčínský Jaromír a Vacula Petr. 
Hoši postupně hráli zápasy s dvěma týmy z Moravské Třebové, Starého 

Města a Městečka Trnávky. Všech-
ny zápasy vyhráli a zaslouženě 
postoupili do okresního kola ve 
Svitavách. Zde na ně čekali další 
soupeři z Litomyšle, Poličky či Svi-
tav. Naši žáci bojovali ze všech sil 
a okresní kolo vyhráli. Takového 
obrovského úspěchu mladší žáci 
zatím nedosáhli, takže tito “kluci” 
jsou opravdu DOBŘÍ.

V měsíci dubnu se tradičně žáci naší školy zúčastňují fotbalového tur-
naje McDonald´s cup. Turnaj zahájili v Moravské Třebové nejdříve žáci  
1. - 3. ročníků. Jmenovitě: Sekničková Tereza, Vymlátilová Ella, Bombe-
ra Jan, Damo Alexandr, Havlíček Petr, Jelínek Vítězslav, Košťál Ondřej, 

Parolek Štěpán, Rozčínský Jaro-
mír, Marcel Hanisch a bratři Denis  
a Patrik Pokorní. Toto družstvo 
zastoupeno především žáky dru-
hých ročníků vybojovalo postup 
do okresního kola ve Svitavách,  
i zde bojovali jak jim síly stačily, na 
další postup to však nestačilo. Ale 
kluci a holky jsou bojovníci a v bu-
doucnu se jim určitě bude dařit :-). 
 
McDonald´s cupu v Moravské Tře-
bové se zúčastnili i žáci 4. - 5. roč-
níků. I kluci bojovali, jak nejvíce 
mohli, tentokrát to však do okres-
ního kola nestačilo. I tak jim patří 
dík za bojovnost a snahu. Jmeno-
vitě: Becha Ladislav, Jelínek Jan, 
Havlíček Ondřej, Khýr Jakub, Klíč 
Miroslav, Krejčí Max, Krejčíř Lukáš, 
Parolek Miloslav, Prokš Štěpán  
a Říha Filip.
 

V měsíci květnu se konal v Mo-
ravské Třebové “Gymnastický 
čtyřboj”. Kategorie jsou vypsány 
zvlášť pro chlapce a zvlášť pro 
dívky, soutěží spolu žáci 1. roč-
níků, další kategorii tvoří společ-
ně žáci 2. a 3. ročníků a poslední 
kategorii tvoří žáci 4. a 5. ročníků.  
V letošním školním roce odjelo 
naši školu reprezentovat dohro-

mady dvacet žáků. První ročník reprezentovali: Adam Smékal, Cyril Šev-
čík, David Vašíček a Ella Vymlátilová. Druhý ročník reprezentovali Ond-
řej Košťál a Štěpán Parolek, za třetí ročník letos bojovali Matyáš Knoll, 
Kristýna Nárožná, Anežka Parolková, Ester Plhoňová a Nela Štindlová. 
Čtvrté ročníky měly tyto zástupce: Matyáš Alexa, Marek Gloc, Jakub Khýr  
a Markéta Vedrová. Za páté ročníky cvičily Eliana Kolářová, Justýna 
Koutná, Marie Schillerová, Veronika Sedláková a Tereza Trmačová.
A výsledky? První místo vybojovali ve svých kategoriích Ondřej Košťál 
a Cyril Ševčík, druhé místo patří Marku Glocovi, Ester Plhoňové a Ada-
mu Smékalovi, bronzovou medaili si odvezla Kristýna Nárožná a Matyáš 
Knoll.
 Mgr. Jana Ševčíková

ZÁKLADNí ŠKOLA JEVíČKO
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Okolo Jevíčka podeváté
Dne 6. 4. se v synagoze v Jevíčku konal již 9. ročník přehlídky pěveckých 
sborů Okolo Jevíčka pořádaný místním smíšeným pěvecký sborem 
Cantilo a městem Jevíčko. I letošní ročník byl na mimořádné umělecké 
výši. Po úvodním slovu moderátorky Jitky Moučkové, která jako vždy 
skvěle provázela celým koncertem, první vystoupil sbor K dur z Kuřimi. 
Přednesl písně různých žánrů v různých jazycích. Byli výborní a zvlášť 
jejich rytmické doplnění k některým písním bylo dechberoucí. Krásné 
aranže, soulad, výborný sólista, radost, humor i dojetí. Nic z toho 
v jejich vystoupení nechybělo.
Po nich svou energií naplnili synagogu mladí umělci, budoucí hvězdy 
divadelních prken, pódií nebo filmů, studenti JAMU Brno, obor 
muzikálové herectví. Čtyři slečny a čtyři mladíci s krásnými, plnými 
hlasy zazpívali výhradně česky písně převážně z 60. let. Písně například 
od J. Bulise, J. Suchého, Šlitra, Voskovce, Wericha a dalších upravila, 
nastudovala a doprovodila na klavír výborná muzikantka paní Dada 
Klementová. Profesionální vystoupení s hereckým přednesem bylo 
nádherné a zábavné.
Po krátké přestávce se představilo Cantilo se čtyřmi písněmi. Největší 
aplaus si po právu zasloužilo pánské osazenstvo sboru s písní V širém 
poli upravenou pro mužský sbor a pak společná píseň od Olympicu 
Nech to být, kterou na přání své ženy pro sbor upravil Martin Kouřil. 
Krátké vystoupení Cantila bylo záměrné. Chtěli jsme nechat prostor 
především pro hosty přehlídky. Cantilo, které letos slaví desáté výročí 
svého založení, bude mít na podzim svůj velký samostatný narozeninový 
koncert. Tímto všechny naše příznivce srdečně zveme!  
Jako poslední vystoupil sbor Musica da camera Brno pod vedením 
sbormistra Martina Franze. Ten sbor založil v roce 1996 a za dobu 
své existence má za sebou již více než sto úspěšných koncertů u nás 
i v zahraničí. Jako první přednesl bezchybně pětidílnou duchovní 
skladbu Magnifica. Tuto skladbu složil Zdeněk Král, hudební skladatel, 
autor mnohých duchovních skladeb, písní a melodií k divadelním hrám 
a filmům. V Jevíčku toho dne měla skladba premiéru a my měli tu 
čest vyslechnout si ji jako první na světě. Pan Zdeněk Král, mimo jiné 
finalista mezinárodní soutěže Pianista roku 2017 a finalista mezinárodní 
skladatelské soutěže Songwriting Contest v Londýně 2017, byl osobně 
přítomen a s prvním veřejným provedením jeho skladby byl určitě 
spokojený.  Dál sbor zazpíval lidové písně v zajímavých aranžích, které 
vytvořila jejich členka Veronika Košíková.
Všechny sbory se pak s diváky rozloučily dvěma společnými písničkami 
ve veselém duchu. Chlupatý kaktus a Toulavé zpěváky si zazpívalo 
s chutí všech 77 účinkujících. Doufáme, že se koncert líbil a lidé 
odcházeli obohaceni o nevšední zážitky. Večer se konalo posezení 
s pozvanými sbory, kde jsme měli možnost seznámit se a navázat 
případnou další spolupráci se spoustou zajímavých lidí a výborných 
muzikantů. Věříme, že i jim všem se tu líbilo, prožili s námi hezké chvíle, 
a i když většina z nich dosud neměla o existenci Jevíčka ani ponětí, na 
něho nezapomene.
Na závěr chceme poděkovat městu Jevíčku za podporu, moderátorce, 
a v rámci Cantila Luďku Klimešovi a Martinu Kouřilovi za trpělivost 
při nácviku skladeb, a i když hodně lidí přispělo „troškou do mlýna“, 
největší dík patří Janě Martínkové a Katce Hofmanové. A především 
vám, věrným příznivcům. Těšíme se na další setkání!
  Vaše Cantilo
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Městská knihovna Jevíčko
Vás srdečně zve na

Listování: Můj příběh 9.58
V neděli 2. června 2019 uzavřeme kulturní víkend, kdy probíhá Je-
víčkovění, Listováním. V 16.00 hodin na sále zámečku vypukne Můj 
příběh 9.58. Účinkují Alan Novotný a Lukáš Hejlík. 
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: 
do sportovní literatury a životopisu. 
Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob, Usainu Boltovi – 
nejrychlejším člověku na světě. 
„Tohle mě vážně nikdy neomrzí poslouchat,“ libuje si trojnásobný 
olympijský vítěz v úvodu jedné z nejlepších sportovních knih, jaká  
v poslední době vyšla. Dobře ilustruje, proč je jamajský šampion jed-
ním z nejsympatičtějších lidí mezi světovou sportovní špičkou. Má-
lokomu se podařilo v knižní podobě zachytit duši a přemýšlení špič-
kového sportovce tak důkladně a podrobně. LiStOVáNí.cz společně 
s Usainem zaběhne 
nejrychlejší závod 
své kariéry, ale ne-
bojte, bude to tro-
chu delší než 9.58. 
Můžete se těšit na 
2000 vtipů na metr 
čtvereční!
Přijďte se zasmát :)
Vstupné 50,- Kč

Mejdan na zámečku
28. června 2019 v 17.00 hodin vypukne tradič-
ní Mejdan na zámečku. 
Program bude probíhat v parku u zámečku a v 
přízemí zámečku, za nepříznivého počasí pouze na 
zámečku.
Čeká vás spousta hudby, o kterou se postarají od dechové hudby přes 
Etien Band až po Epicentrum, žáci a absolventi Základní umělecké 
školy v Jevíčku. Hladem a žízní vás nenechají Hasiči Jevíčko a připraví 
občerstvení.  Městská knihovna Jevíčko pro Vás bude mít otevřeno  
a bude půjčovat po celou dobu mejdanu, také u nás najdete vínko 
z jevíčské vinotéky v Kavárnič-
ce v knihovně.  Na sále pro vás 
a vaše děti bude výtvarná díl-
na pod vedením MgA. Rena-
ty Štindlové, která vede obor 
Kresba, malba, multimediální 
tvorba, modelování a další pro-
storové techniky.
Tanečními vstupy vás potěší Ta-
neční obor ZUŠ pod vedením 
Aleny Dosedlové, DiS a mažo-
retky Amorion Jevíčko pod ve-
dením Kateřiny Felnerové. Své 
umění vám představí jevíčští 
parkouristi.
Konec Mejdanu je v 23.00  
hodin.
Těšíme se na Vás.
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Přehled akcí Jevíčko ČERVEN 2019
1. 6. 14:15 římsko-germánský dětský den, Panský dvůr
1. 6. 19:00 Energit – koncert, Panský dvůr
2. 6. 16:00 Listování, sál zámečku
2. 6. 17:00 Fotbal muži Jevíčko - Ráječko, stadion SK Jevíčko
3. 6. 15:00 Seminář pro seniory, sál zámečku
10. 6. 16:00 9. zasedání Zastupitelstva města,  
  Zasedací místnost MěÚ
14. 6. 16:00 Proměny, kino Astra
14. 6. 18:30 Proměny, kino Astra
15. 6. 14:00 Country festival, stadion SK Jevíčko
15. 6. 14:00 Včelařský den, areál chovatelů
15. 6. 17:00 Fotbal muži Jevíčko - Městečko Trnávka,  
  stadion SK Jevíčko
16. 6. 09:30 Fotbal st. žáci Jevíčko - Ráječko,  
  stadion SK Jevíčko
22. 6. 15:00 XVI. Festival mládežnických dechových  
  orchestrů, Panský dvůr
23. 6. 14:00 Jízda zručnosti, Palackého náměstí
28. 6. 17:00 Mejdan na zámečku, park u zámečku
28. 6. 15:00 Noční pochod na Hušák a k Holubí studánce,  
  areál Žlíbka

Zpracovalo TIC Jevíčko,  e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
Grafická úprava: RUSTIKA
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     Starosta Města Jevíčko vyhlašuje 
     výběrové řízení na pozici

     „strážník/strážnice  
     Městské policie Jevíčko“

Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

- na www.jevicko.cz,
- na úřední desce městského úřadu,

- u tajemníka městského úřadu, 
tel. č.: 464 620 512,

e-mail: tajemnik@jevicko.cz.
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi náležitostmi  

a přílohami je do 11:00 hodin dne 6. června 2019.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

AVZO TSČ ČR - ZO JEVÍČKO
POZVÁNKA

JÍZDU ZRUČNOSTI

AVZO ZO JEVÍČKO POŘÁDÁ JÍZDU ZRUČNOSTI 
NA TŘÍKOLKÁCH A KOLECH PRO DĚTI 

KATEGORIE MATEŘSKÁ ŠKOLKA , 1-5 TŘÍDA
KDE: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ PŘED BUDOVOU AVZO

NEDĚLE 23. ČERVNA
ZAHÁJENÍ A PREZENCE 

OD 14:00 HOD.
VLASTNÍ TŘÍKOLKY,KOLA A PŘILBY

S SEBOU

CENY PRO VÍTĚZE ZAJIŠTĚNY

SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

ZVEME DĚTI I JEJICH RODIČE

NA

NA TŘÍKOLKÁCH A JÍZDNÍCH KOLECH

OBČERSTVENÍ:

DOMÁCÍ LANGOŠE
LIMO....
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BASKET KLUB JEVíČKO

Basketbalový klub Jevíčko – ohlédnutí  
za uplynulou sezonou 2018/19

Poprvé v krátké historii klubu (klub byl založen v roce 2016 a momen-
tálně je vedený jako nejmladší klub v ČR) jsme přihlásili naše kluky do 
nadregionální soutěže v kategorii U 19. Této soutěže se zúčastnilo sedm 
soutěžních družstev z Pardubic, Kunratic, Rychnova nad Kněžnou, Svitav, 
Vysokého Mýta, Brandýsa nad Labem a Jevíčka. Každý mistrovský zápas 
byl pro naše hráče sběrem zkušeností a kontrolou plnění pokynů trené-
ra. Na závěr sezony jsme 27. dubna v domácím prostředí zaplněné haly 
na Žlíbkách odehráli dva velmi kvalitní zápasy s družstvem z Pardubic. 
Po dvojnásobném vítězství nám nakonec patří páté místo v tabulce, což 
hodnotíme jako veliký úspěch. Vždyť pro většinu našich kluků to byla 
premiéra v mistrovské soutěži. Za zmínku určitě stojí osmé místo Cyri-
la Novotného v tabulce nejlepších střelců celé soutěže, klobouk dolů! 
Poděkování patří všem klukům a trenérovi za obrovskou bojovnost  
a vzorný přístup k tréninku.
Děvčata se na závěr sezony zúčastnila víkendového turnaje v Borotíně 
u Tábora, kde po prohře o deset bodů s družstvem se Znojma obsadila 
krásné čtvrté místo. Natálie Finsterlová byla navíc členkou allstar pětky 
celého turnaje a vyhrála soutěž v hodu šestek. Spolupracujeme s kluby 
z Mohelnice, Brna a Znojma, naše hráčky se zúčastnily velkého turnaje  
v Ostravě, kde pomáhaly družstvu z Havlíčkova Brodu. Natálie Finster-
lová se navíc dostala na Světové sportovní hry mládeže, které se konaly  
v Rakousku. S družstvem z Borotína u Tábora tam reprezentovala Čes-
kou republiku a dovezla krásnou bronzovou medaili! V příští sezoně 

se pokusíme pro naše 
holky najít vhodnou 
mistrovskou soutěž, 
kde by hrály pravidel-
né soutěžní zápasy. 
Hráčky a trenére, díky 
za předvedenou hru  
a bezvadný přístup  
k tréninku.
Chtěl bych jménem 
klubu moc poděkovat 
všem, kteří se podíleli 

na zajištění domácích mistrovských i přátelských zápasů. Patří sem ob-
sluha technického stolku a časomíry. Zvláštní poděkování patří i správci 
haly, Radku Sedlákovi, u kterého máme opravdu skvělé podmínky pro 
trénování, a řediteli ZŠ za podporu našich nejmenších basketbalistů, 
kterou nám poskytuje možností přípravy v hale na základní škole. Vel-
ké díky za podporu jevíčským fanouškům, které nám závidějí všechna 
družstva, která k nám i z velké dálky zavítala. Prosím, zachovejte nám 
přízeň i do příští sezony!
Přivítáme mezi nás další zájemce o basketbal z řad trenérů i hráček  
a hráčů.
Další informace o fungování klubu naleznete i na webových stránkách 
www.basketjevicko.cz.
Odkaz na rozlosování soutěží http://vco.cbf.cz/souteze.html
Přijďte mezi nás!
Kontakt vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938

Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

 

 

Historické čtení pana Plecha

Vzpomínka na 8. květen 1945
V ten den, jako v předcházející již nebylo vyučování. Nezdržoval jsem se 
doma na Třebovské ulici (dnes Horní), ale sledoval, co se v Jevíčku děje.
Do Jevíčka směřovaly nekonečné řady ustupujícího wehrmachtu, auto-
mobily, koňské potahy s těžkými vozy a vojáci pěší. Přicházeli od Chor-
nic, Biskupic a Jaroměřic. Z Jevíčka se pohybovali jen směrem na Zadní 
Arnoštov a kolem pivovaru do Velkých Opatovic. Silnice do Smolné byla 
pod mostem přerušena pevným protitankovým uzávěrem. Kdo situaci 
znal, objel most mezi Malonínským potokem po nouzové cestě. Pama-
tuji, že od Chornic prchající, když byla silnice přeplněna, odjeli s auto-
mobilem do pole a pancéřovou pěstí je zničili. Auta hořela vysokými 
plameny pozdě do noci.
Odpoledne jsem s kamarády seděl mezi vraty do zahrady usedlosti ro-
diny Jenišovy na Svitavské ulici (dnes jsou vrata v objektu hasičského 
domu). Celá parcela před vraty byla zatravněná. Na místě dnešního 
vchodu do hasičského domu byl malý domek, textilní obchod, který byl 
nazýván „mrakodrapem“. Po dnešní Svitavské ulici nepřetržitě ustupova-
la armáda a mezi ní civilisté s vozy taženými koňmi. Kde se vzalo, tu se 
vzalo mezi všemi nákladní auto Blitz, které z dnešní ulice K. H. Borovské-
ho zacouvalo kousek za „mrakodrap“ a vysypalo tam hromadu psacích 
strojů. Přihodili několik bedniček s něčím, vše polili benzinem a zapálili. 
Když jsme viděli psací stroje, těšili jsme se, že si nějaký vezmeme, čárky  
a háčky si dopíšeme. Nevzali, po chvilce to začalo v hořících psacích 
strojích praskat, bouchat a my se rychle od vrat přemístili ke zdi sýpky 
na náměstí. Tam jsme viděli po zemi se válet deky, plynové masky, vo-
jenské brašny s telecí kůží a mnoho dalšího, co vojáci zahazovali.
K večeru na velké hřiště Žlíbek vojáci přihnali stádo krav. Potom chodili 
dům od domu v Chornické ulici, snad i dalších, aby ženy, které umí krávy 
dojit, šly dojit. Mléko, že si mají nechat. Z naší ulice tam několik žen šlo, 
ale mléko raději vylily, protože měly strach, zda krávy nejsou nemocné.

V noci z 8. na 9. května jsme 
nespali. Ulicí stále ustupoval 
wehrmacht i civilisté. K půl-
noci se vše v ulici zastavilo, 
do náměstí nešli. Z náměstí 
byl slyšet rachot a exploze. 
Až tam nastal klid, ustupující 
se dali do pohybu. Co se tam 
přihodilo, zjistili jsme 9. květ-
na ráno.

František Plech

Zůstává otázkou
11. 6. 1748 císařovna Marie Terezie navštívila Chornice při zpáteční ces-
tě z Olomouce, kde byla na vojenské přehlídce. Soudím, že cestovala 
z Olomouce do Moravičan v blízkosti řeky Moravy. Potom dále kolem 
toku řeky Třebůvky až k přítoku řeky Jevíčky za Plechtincem. Dále ko-
lem Jevíčky do Chornic. Otázkou zůstává, proč tam jela? Kudy cestovala  
z Chornic přes Malou Hanou k Brnu a z Brna rovinami do Vídně?
Cestovala-li přes Jevíčko, není známo.
         František Plech

yy
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Posezení s důchodci 2019 - ohlédnutí
V neděli 12. května 2019 v odpoledních hodinách proběhlo za finančního přispění Obecního 
úřadu Biskupice přátelské posezení s našimi důchodci. Naše občany jsme přivítali ve vyzdo-
bené a vytopené kulturní místnosti. Po přivítání následovalo vystoupení našich nejmladších 
občánků - dětí z místní MŠ Biskupice pod vedením paní učitelek Alenky a Petry Koutných. 
Po krásném, zdařilém vystoupení děti rozdaly všem hostům vlastnoručně vyrobená keramická 
srdíčka pro štěstí. Poté pan starosta Dalibor Šebek podal informace o dění v obci v roce 2018 
a seznámil nás všechny s plány obce pro rok 2019. Velice zajímavou přednášku na téma „Zají-
mavosti z regionu - aneb to, co možná nevíte“ si pro nás připravil pan Mgr. Adam Wiltsch. Pan 
profesor nám poutavě vyprávěl různé zajímavosti z oblasti od Moravské Třebové až po Kunštát. 

Úžasnou přednášku proložil spoustou obrázků 
promítaných na data projektoru. Na oba před-
nášející hosty se sesypala spousta dotazů, na 
které hosté odpovídali. Všechny ženy obdrže-
ly sladkou pozornost a kytičku v květináči. O 
bohaté sladké a slané občerstvení a příjemnou 
náladu se postaraly členky místního červené-
ho kříže. Věříme, že naši spoluobčané s námi 
prožili hezké, květnové, nedělní odpoledne.

Helena Neuerová, ČČK

Společenská rubrika
květen 2019

Naši jubilanti: 

Berková Žofie
Pokorná Jindřiška
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narozený občánek:

Erik Faltýnek 
Blahopřejeme.

Obec Biskupice

OBEC BISKUPICE
Biskupice č. p. 11,  

pošta 569 43 Jevíčko
 

UPOZORNĚNí
Z organizačních důvodů bude 

OÚ Biskupice pro veřejnost 
otevřen v měsíci červnu 2019 

následovně:

pondělí 3. 6. 7:30 – 16:00
úterý 4. 6. 7:30 – 16:00
středa 5. 6. 7:30 – 11:30

pondělí 10. 6. 7:30 – 16:00
úterý 11. 6. 7:30 – 16:00
středa 12. 6. 7:30 – 11:30

pondělí 17. 6. 7:30 – 16:00
úterý 18. 6. 7:30 – 16:00
středa 19. 6. 7:30 – 11:30

pondělí 24. 6. 7:30 – 16:00
úterý 25. 6. 7:30 – 16:00
středa 26. 6. 7:30 – 11:30

Polední přestávka 
11:30 – 12:00

Děkujeme za pochopení.
Dalibor Šebek, starosta obce

Vítání občánků 2019
V neděli 31. března jsme do naší obce Biskupice slavnostně přivítali nejmladší občánky – Adama 
Žiláka, Josefa Nečase, Alexe Grézla a Jana Lajšnera.
Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, abyste 
navždy milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás teprve 
čeká.
Věřím, že naše obec Biskupice bude dobrým a bezpečným místem pro budoucnost Vašich dětí.

Filip Procházka, místostarosta obce

KÁCENí MÁJE V sobotu 1. června 2019 od 14.30 hod.
Vás občané Zálesí srdečně zvou na tradiční „KÁCENí MÁJE“.

K poslechu a tanci bude hrát kapela Kázeň.
Bohatá tombola a občerstvení, pečené makrely. 
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Závod branné zdatnosti – Memoriál J. Sedlatého st.
cíl, střelba ze vzduchové pistole a skok v pytli. 
Děti do 11 let měly trať mírně zkrácenou, ale 
se všemi disciplínami na trati.
Závodit přišlo na čtyři desítky závodníků. Ka-
ždý po dokončení závodu obdržel občerstve-
ní a něco na zub, poté si mohli prohlédnout 
výbavu členů airsoftového klubu Jevíčko  
s možností střelby z airsoftových zbraní. Me-
zitím jsme sečetli dosažené body závodníků, 
abychom mohli přistoupit k vyhlášení vý-
sledků závodu. Na památku dostal každý di-

plom a medaili za 
účast a ti nejlepší 
byli dekorováni 
zlatou, stříbrnou 
nebo bronzovou 
medailí. Nechy-

běly věcné ceny a pro vítěze šampaňské na 
oslavu. A kdo mohl, slavil déle, pokud ho 
nohy ještě nesly.
Děkujeme všem organizátorům a sponzorům 
memoriálu – obci Biskupice, Ergo Chornice, 
firmě Granit-parts, zaměstnancům prodejny 
COOP Biskupice, firmě Rabbit Trhový Štěpá-
nov a také děkujeme rodině J. Sedlatého st. 
Akci organizátorsky zajišťovala obec Bisku-
pice, ČČK Biskupice a AVZO Biskupice, proto 
bych chtěl všem jejím zástupcům poděkovat 
a všem dalším organizátorům, pomocníkům  
a všem nadšencům a závodníkům také. A jak 
je u nás zvykem zahajovat i ukončovat spor-
tovní klání, i mně dovolte popřát vám „sportu 
zdar“.

Filip Procházka, místostarosta obce

V sobotu 4. května se u nás v Biskupicích  
v prostorách areálu Střelnice uskutečnil tra-
diční již XI. ročník závodu branné zdatnosti 
– Memoriálu J. Sedlatého st.
Počasí nám letos opět vyšlo parádně, takže 
se závodilo senzačně, a to v sedmi věkových 
kategoriích, muži a ženy. Na trati dlouhé cca 
2 km střední obtížnosti na závodníky čekal 
terénní běh, vědomostní otázky, hod graná-
tem na cíl, 2x lanový most, hod tenisákem na 
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Gymnastický čtyřboj
Během školního roku žáci 1. - 5. třídy na-
cvičují gymnastické cviky a sestavy, a tak se 
tradičně každý rok účastní Gymnastického 
čtyřboje v Moravské Třebové. Tato sportov-
ní soutěž proběhla v úterý 21. května, kde  
7 žáků předvedlo sportovní výkony.
Bojovnost, nasazení a úsilí vyneslo naše-
mu malému družstvu ve velké konkuren-
ci 4 medaile, a to 1 zlatou a 1 bronzovou  
v kategorii chlapců 4. třída a 5. třída, 1 bron-
zovou v kategorii dívek 4. třída a 5. třída,  
a 1 bronzovou v kategorii 1. třída.
Sportovní soutěž měla neopakovatelnou  
atmosféru a pro každého žáka byla plná zá-
žitků a dojmů.
Přejeme našim sportovcům, aby i nadále po-
kračovali ve svém úsilí a měli radost z pohy-
bu. 
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci naší školy. 
                                                Mgr. Iveta Špičková

Projektový den Základní školy a mateřské školy  
Chornice – 9. 5. 2019

Díky finanční podpoře ze šablon EU se mohli žáci Základní školy a mateřské školy Chornice 
zúčastnit mnoha exkurzí.
Mateřská škola spolu s žáky I. – III. třídy základní školy navštívila ZOO Olomouc. Žáci IV. –  
V. třídy se rozjeli poznávat tajemství Sluneční soustavy do brněnského Planetária a hlavní město 
Praha očekávalo žáky II. stupně.

Exkurze dětí do brněnského Planetária
Dne 9. května se k velké radosti všech zúčastněných žáků konal výlet do Brna za poznáním  
a novými zážitky.
V prostorách moderního areálu brněnského Planetária toho bylo k vidění opravdu hodně za-
jímavého, např. projekce objektů na vesmírném pozadí či venkovní 3D skener nebo názorné 
modely k danému tématu.
Vlastní výukový pořad diváky upoutal svým mo-
derním zpracováním, které aktivně vtáhne přímo 
do pohybu ve vesmíru. Nad hlavami všech se roz-
prostírají souhvězdí, planety, komety a další tělesa 
Mléčné dráhy.
Po ukončení návštěvy Planetária jsme také pokračo-
vali v seznamování s pamětihodnostmi města Brna. 
Viděli jsme Starou radnici, kde visí drak a brněnské 
kolo podle legendy.
Také jsme si nenechali ujít výstavu Chvála sběratel-
ství s mnoha zajímavými exponáty.
Celý výlet se nám i přes nepřízeň počasí vydařil a budeme na něj rádi vzpomínat.
Za žáky a pedagogický doprovod

Mgr. Milena Truhlářová

Exkurze žáků do hlavního města ČR
V rámci tohoto projektu navštívili žáci II. stupně Základní školy a mateřské školy Chornice hlavní 
město Prahu. 
Z historických památek měli si možnost prohlédnout 
Národní divadlo s odborným výkladem. Na vlastní oči 
viděli základní kámen ND z hory Říp. Dověděli se bližší 
informace o požáru v roce 1881 a následné obnově 
Národního divadla. Velkým zážitkem byl interiér di-
vadla – balkony, krásný strop s obrovským lustrem a 
žáky zaujalo i to, že mohli vystoupit až na střešní te-
rasu, kde si prohlédli sochařskou výzdobu střechy ND. 
Odtud měli i krásný výhled na Prahu.
Dalším bodem poznání naší historie byla prohlídka 
Národního technického muzea. Exponáty z oboru astronomie, techniky, tiskařství, fotografie, 
měření času, architektury a hlavně exponáty z vývoje automobilového průmyslu. 
Součástí poznávání Prahy byla i procházka části tzv. Královské cesty ze Staroměstského náměstí 
přes Karlův most směrem na Pražský hrad s prohlídkou nejstarší části Pražského hradu, dále  
katedrály sv. Víta a Zlaté uličky.
Více kulturních zážitků se do našeho jednodenního programu poznávání Prahy nevešlo. Nezbý-
valo nic jiného, než sednou na vlak a se stověžatou matičkou Prahou se rozloučit!

Mgr. Ludmila Faltýnková

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci červnu: 

 Lubomír Vykydal
 Jaroslav Pokorný
 Čeněk Bubák
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  zdraví  
v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Dominik Bombera
 Ela Seidlová
 Matyáš Holler
Blahopřejeme a přejeme  
hodně zdraví a radosti.

Oslava 140 – ti roků od založení sboru dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Chornice a Obec Chornice zvou srdečně veřejnost na slavnostní otevření a předání nové 
hasičské zbrojnice. Akce se uskuteční dne 22. června, u příležitosti 140 – ti roků od založení místního sboru dob-
rovolných hasičů a proběhne podle níže uvedeného programu:

- 15:30 – sraz u staré hasičárny
- 16:00 – 16:10 průvod k nové hasičárně 
- 16:10 – 16:20 posvěcení nové hasičárny
- 16:20 – 16:30 krátké projevy, přestřižení pásky
- 16:30 – prohlídka nové hasičárny a následná volná zábava 

Připraveno bude bohaté občerstvení za lidové ceny. Např. - opékané prase na rožni, zabijačkový guláš, hamburgery „po chornicku“,  
uzenina z udírny, točené pivo… Slavnostní odpoledne doprovodí dechová hudba Malohanačka z Velkých Opatovic. 
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Výlet do ZOO
Nastal čas školních výletů... I naše mateřská škola vyrazila na výlet do ZOO na 
Svatém Kopečku v Olomouci. Počasí nám sice vůbec nepřálo, ale nám to vůbec 
nevadilo. Nejdříve jsme se řádně posilnili svačinkou, pak jsme nasadili pláštěnky  
a vyrazili za zvířátky. Postupně jsme procházeli zoologickou zahradou a pozorovali 
opice, plameňáky, ptáky, dravce, šelmy. Svezli jsme se i vláčkem po ZOO, kde jsme 
viděli lamy, vlky, daňky. Navštívili jsme různé pavilony a terária. Zaujali nás žraloci, 
ale ze všech zvířátek se nám nejvíce líbila žirafa a černý jaguár. Výlet se vydařil a my 
jsme se spokojeně vrátili do MŠ.

Melková Ivana, učitelka MŠ

„ODFOUKNUTÝ“ CHORNICKÝ  
VANDR 2019

Sedmý ročník Chornického vandru, který proběhl  
8. května 2019, byl ve znamení slunečného počasí. Se-
dět za oknem, řeknete si nádherný den, ale ti, co přišli, 
velmi záhy pochopili, že budou bojovat nejen s kilome-
try majícími před sebou, ale i s větrem, jenž nás začal 
zocelovat. I přes tento malý nedostatek se však akce 
nadmíru vydařila. Raritou tohoto vandru však 
bezesporu byla účast poníka.
Letošní ročník nabídl výběr z šesti tras: Mrně - 7 
km, Dětská trasa - 11 km, 18 km, 25 km, 46 km 
terénní a 46 km silniční. Trasu Mrně lemovala 
křížovka, Dětská trasa byla zpestřena geoca-
chingem. 
Zdrávi došli, za rok nashledanou.
Fotografie si můžete prohlédnout 
na www.tjsokolchornice.cz. 
  
Chornický vandr 2019 v číslech:
celkem účastníků: 193 (78 žen, 59 mužů, 
56 dětí)
nejstarší účastnice: 77 let  
nejstarší účastník:  78 let  
nejmladší účastník: 1 měsíc 
počet psů: 6
počet kočárků: 6    
poník: 1
výběr tras:
Trasa Mrně 7 km - 63 účastníků  
Dětská trasa 11 km - 56 účastníků
Střední trasa 18 km - 45 účastníků  
Cyklotrasa terénní 46 km - 2 účastníci
Cyklotrasa silniční 46 km – 8 účastníků
Pěší a cyklotrasa 25 km - 19 účastníků, 
z toho 14 cyklistů a 5 pěších
účastníci z Chornic: 106
účastníci přespolní: 87 (Jevíčko 27, Morav-
ská Třebová 12, Městečko Trnávka 8, Ja-
roměřice 8, Velké Opatovice 8, Biskupice 
4, Opava 4, Olomouc 3, Vranová Lhota 3, 
Bezděčí 2, Pavlov 2, Vlčice 2, Boskovice 1, 
Lázy 1, Ospělov 1, Úsobrno 1)

          Za TJ Sokol Chornice, z. s. Blanka 
Mauerová

Nové kompostéry
Oznamujeme občanům, kteří mají 
zájem o nový kompostér, že mohou 
svůj požadavek nahlásit v kanceláři 
obecního úřadu. Nový kompostér 
bude možno pořídit za doplatek 
425,- Kč, což je 10% z celkové ceny 
kompostéru.

Výsadba aleje
Někteří si již určitě všimli, že podél cesty k čističce odpad-
ních vod roste nová alej, kterou jsme vysadili začátkem 
jara. Díky javory a lípami vysázené aleji nám v Chornicích 
nově vzniklo pěkné a příjemné místo například na pro-
cházky.
Chtěl bych všem, kteří se na uskutečnění záměru podíleli, 
od zajištění sazenic, výkopových prací, samotného sáze-
ní, až po výroby opěrných kůlů a zalévání, poděkovat.
Byl bych rád, kdyby nám taková místa v obci a kolem ní 
postupně přibývala, protože stromy mají v krajině neza-
stupitelné místo a plní mnoho důležitých funkcí.

              Za ŽP Tomáš Kraus
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Laborky.cz : Dubnové projektové odpoledne
V úterý 23. dubna 2019 a v pátek 26. dubna 2019 proběh-
la na naší škole další projektová odpoledne pro pedagogy  
a pro žáky v rámci projektu Laborky.cz. Tentokrát účastníci 
řešili badatelskou otázku „Jak odhalit podvodníka aneb co 
vymyslel Archimédes“ a využili starověký příběh o Archime-
dovi a syrakuském králi.  Archimédes prostřednictvím poku-
su dokázal nepravost zlaté korunky, kterou si nechal panov-
ník Hieron II. ze Syrakus vyrobit od svého zlatníka. Zlatník 

totiž obdržel na zhotovení korunky jeden kilogram zlata, ale ve skutečnosti si část drahého 
kovu nechal a zlato nahradil jiným, levnějším kovem. Tento podvod ovšem Archimedes odhalil, 
zavěsil na jedno rameno dvouramenných vah kilogram zlata a na druhé rameno vyrobenou ko-
runku. Když ponořil obě ramena s předměty do vody, rameno s korunkou se vychýlilo. Zlatník 
byl za svůj podvod popraven. A do té doby je znám Archimedův zákon. 
Na projektovém odpoledni pedagogové a žáci zkoumali pravost zlaté nebo stříbrné náušnice, 
porovnávali velikost působení vztlakové síly ve sladké vodě, slané vodě, oleji a lihu. K přesnému 
naměření využili také siloměr ze sady Vernier, který zaznamenává výsledky měření v počítači. 

Mgr. Věra Grimmerová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví:

ZDEŇKA HAVLíČKOVÁ

MARIE HRUDOVÁ

ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ

FRANTIŠEK LACHMAN

ANNA LANGEROVÁ

BOHUMILA LANGEROVÁ

JAROSLAV RÉDA
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, elán 
a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

MARCEL PRCHAL

KAREL SORAL
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

Vítání občánků
V neděli 12.5.2019 proběhlo na Obecním úřadě v Jaroměřicích slavnostní přivítání nových 
občánků. V úvodu vystoupil pěvecký sbor zdejší školy pod vedením Mgr. Františka Václavka  
a Soni Valentové s pásmem lidových písní. Po přivítání všech přítomných paní starostka  
Mgr. Iveta Glocová pronesla slavnostní projekt k přítomným rodičům. Rodiče dostali drob-
ný dárek z projektu S knížkou do života - Bookstart, který stručně představila knihovnice  
Mgr. Veronika Kraváčková. Poté se rodiče zapsali do pamětní knihy a pro své ratolesti převzali 
drobné dárky. Do života obce jsme takto uvítali tyto děti: Šimon Blažek, Josef Kořenovský, 
Adrian Bombera, Adéla Langerová, Eva Procházková, Laura Kosíková, Vanesa Vránová, Filip  
Lexman, Jan Smékal, Tereza Valentová, Lukáš Šibor. SPOZ a Obecní knihovna

Jaroměřické Čarodějnice
Čarodějnice odstartovaly svůj každoroční 
rej přeletem od místní knihovny na hřiště. 
Sem přenesly připravenou figurínu, kterou 
si pojmenovaly Emil. Tato postava měla sym-
bolizovat zimu, chlad a temnotu, jejíž vláda 
tímto dnem končí. Zapálením ohně a společ-
ným pokřikem jsme se rozloučili s temnotou  
a přivolávali jsme radost a hojnost do našich 
životů. 
Další část už byla věnovaná všem malým, 
kouzelným bytostem. Ty nám předvedly, 
jak se zlepšily ve svých čarodějných doved-
nostech – zaklínání, čarodějnické eleganci, 
strašení, čarodějnické kondičce (při skoku 
přes ohýnek) a jízdě na koštěti. Vše sledovala 
odborná čarodějnická porota, s jejíž pomocí 
byli všichni odvážní soutěžící (školáci i před-
školáci) odměněni. 
Za budovou hřiště byly připravené ještě dal-
ší individuální čarodějné soutěže, mimo jiné 
chůze na chůdách nebo ochutnávka čaroděj-
ných lektvarů. O zábavu tedy bylo postaráno 
a ani občasná přeháňka nedokázala vytrh-
nout čarodějnice z jejich dovádění.
To vše podtrhovala hudba kouzelného  
DJ Honzy Zuzčáka, magicky hořící dřevo (od 
pana Neubauera) v moci místních pánů ohně, 
energizující občerstvení z rukou okouzlující 
obsluhy a dobrá nálada všech přítomných 
zjevení. 
Děkujeme tímto všem za podařenou akci.

Mgr. Stanislava Pudíková
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2.6. KURZ PALIČKOVÁNí s Ing. Ivou Vanžurovou, neděle od 9:00 
do 16:30, pro začátečníky i pokročilé, ve VČ.

15.6. POHÁDKOVÝ LES V JAROMĚřICíCH, sobota, registrace na 
hřišti na Čtvrtničkách od 13:00 do 14:30, vystoupení mažoretek 
VO CO GOU Letovice, skákací hrad, prohlídka hasičské techniky, 
Pepeho balonky, airsoft, malování na obličej, jízda na koni, tvořivé 
dílničky. Průvod pohádkových postav cca v 16:00. Startovné 30 
Kč.

18.6. DIVOČINY, úterý od 16:00, ve VČ. Co se stane, když na sebe Max 
oblékne vlčí kůži a začne zlobit? Divadelní představení pro děti  
(i rodiče a prarodiče). 

21.6. NOC KOSTELŮ,  pátek, v 18:00 prohlídka kostela Všech svatých 
(dolního), 19:00 v  kostele Povýšení sv. Kříže vystoupení žáků 
ZUŠ Jevíčko a komentovaná prohlídka.

22.6. VOLNÁ DíLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00 ve 
volnočasovém areálu.

28.6. TAJEMSTVí TETY ELEANORY, pátek, od 18:00, ve VČ. 
Předprázdninové promítání rodinného filmu o příbězích 
schovaných za tajemnými dveřmi.

Připravujeme:
21.7. ZÁJEZD DO ÚSOBRNA, neděle, na programu je prohlídka 

kostela, skláren Moravia a minimuzea na obecním úřadě, 
volitelně výšlap na Duranu (ca 3km), odjezdy autobusu 12:30 
Biskupice, 12:40 Jevíčko, 12:50 V. Opatovice, 13:00 Jaroměřice, 
cena 65 Kč. Prosíme o přihlášení zájemců do 17.7. 2019  
v knihovně.

10.8. HLUBOKÁ, sobota, zájezd s průvodcem JanemValíčkem, bližší 
informace poskytneme v knihovně.

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

PROGRAM AKCí JAROMĚřICE 
ČERVEN 2019

STÁLÝ TÝDENNí ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

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

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

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

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

po

PILATES 17:00 Mgr. Jana Kamená
cvičení SM SYSTÉM (cvičení 
s gumou, zdravotní cviky na záda) 18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

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

Prodám palivové dřevo štípané tvrdé/měkké 
od 30 cm do 100 cm, smrkovou kulatinu 2 m.

Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 
email: zouharhonza@email.cz.

advokát

tel.: +420 775 654 964 akzgazar@gmail.com 

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro rmy, podnikatele i občany

PALACKÉHO NÁM. 27                                                 
569 43 JEVÍČKO         

kanceláře BRNO     
HAVLIŠOVA 15
612 00 BRNO

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

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

Ještě nemáte hudbu na vaši oslavu?  
Zavolejte 739 237 983. 

Koupím byt v Jevíčku.
Tel.: 731 362 416.

Hledám ke koupi domek v Jevíčku nebo  
i v okolí do 20 km. Tel.: 604 126 290.

Sháním domek, chalupu či zemědělskou usedlost se  
zahradou, pozemky do 30 km v okolí M. Třebové  
a Jevíčka. Může být i horší stav. Tel.: 728 741 473. 

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.


