
Jevíčkovění 2019     
Prvotní ambicí dnes již tradičního městského festivalu Jevíčkovění, který letos proběhne ve dnech 
30. 5. - 1. 6., bylo prolnutí umělecké estetiky již zavedených literátů, divadelníků, hudebníků 
a výtvarníků s umělci a kumštýři regionu, s našimi mladými elévy, žáky a studenty místních škol, 
a to s tím, že výsledek této zajímavé konfrontace bude zároveň prezentován široké veřejnosti. Jak 
šel čas, festival postupně rozšiřoval svůj záběr a po místní ZUŠ se na jeho obsahu počali podílet  
i žáci a studenti ostatních škol. Brzy se přidalo rovněž městské muzeum a městská knihovna. 

V roce 2016 jsme v rámci Jevíčkovění otevřeli Muřinohovu literární 
stezku, při téměř každém ročníku byla v některém z programů 
pokřtěna nová kniha či hudební nosič (ani letos tomu nebude jinak), 
přivítali jsme úspěšné rodáky, kteří se na umělecké scéně výrazně 
prosazují i v národním měřítku, přičemž probuzení a propojení géniů 
loci, tedy kouzelných duchů našich vzácných míst jako např. kostelíčku 
sv. Bartoloměje, městské sýpky na Panském dvoře, synagogy či Tyršovy 
plovárny na Žlíbkách, nebylo zajisté též ničemu a nikomu ke škodě.   
Prvním ročníkům našeho festivalu patřily přívlastky múzický  
a terapeutický, načež k těmto atributům postupně přibyl ještě přívlastek 
edukativní. To aby bylo patrno, že se jedná o akci nejen poznávací 
a lidského ducha povznášející, nýbrž též o počin vzdělávací. A právě 
osvětou letos začneme. Jak také jinak v Roce římsko-germánských 
válek na Malé Hané!
Kompletní schéma již 8. ročníku Jevíčkovění najdete na samostatném 
plakátě otištěném v tomto čísle Zpravodaje a stejně tak bude pro-
gram vyvěšen na webu města. Je věru bohatý a pestrý a rozepisovat 
se o něm by zabralo předlouhé řádky. Vedle besed s patrony obou 
táborů, tedy římského a germánského, jimiž se stanou populární český 
archeolog Eduard Droberjar a vedoucího Střediska pro výzkum doby 
římské a doby stěhování národů Archeologického ústavu AV ČR Balázs 
Komoróczy, jsme pro vás připravili i vlastivědnou procházku s archeo-
ložkou Janou Němcovou.  Římané a Germáni rozprostřou svá ležení na 
Panské dvoře, jenž se stane centrem všeho dění. Potyček i smírů, her 
a kumštů. Těšit se můžeme nejen na chrabré bojovníky, ale taktéž na 
starověké řemeslníky. Svou unikátní starověkou kovozpracovatelskou 
dílnu zde mimo jiné rozloží mistr Matěj Kmošek, který nám prakticky 
předvede, kterak se za dávných časů hutnil, odléval a tepal bronz a 
mosaz.  A chybět samozřejmě nemůže ani antická klasika. Římskou 
komedii starověkého dramatika Tituse Macciuse Plautuse tu v páteč-
ním večeru pod širým nebem sehrají studenti Katedry divadelních 
věd FF MU. Po celé tři dny budou v sýpce přístupny k zhlédnutí dvě 
tematické výstavy a mnohé další. Klasika pak nebude chybět ani v so-
botním finále našeho třídenního maratonu, kdy se ze starověké antiky 

při koncertě Energitu, 
legendy českého big-
bítu, zhoupneme zpět 
do reálné současnosti.  
Již lidé v antice věděli, 
že člověk je tvor spo-
lečenský. A že se není 
čeho bát. 
I jak pravil člen 
Prvního římského  
triumvirátu Gaius Ju-
lius Caesar: Alea iacta 
est! Kotky jsou vrženy! 

  Za pořadatele  
Jevíčkovění 2019

 Rudolf Beran

www.jevicko.cz

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Fotoaktuality

Přivítali jsme nově narozené občánky našeho 
města

Zateplování bytovek na sídlišti K. Čapka 
je v plném proudu

Rozběhla se kompletní oprava ulice Soudní

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 
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Společenská rubrika 

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

Jarmila Loubalová

Karla Bartoňová

Jan Zach

Jevíčko – město s kulturním srdcem  
a památkovou duší
Vážení čtenáři našeho zpravodaje,
přídomek města s kulturním srdcem je 
Jevíčku vlastní již pár roků - já jej pro 
potřeby tohoto okénka pasuji na město 
s památkovou duší. Vždyť na území na-
šeho domova nalezneme 28 zapsaných 
kulturních památek, z toho 16 přímo  
v městské památkové zóně, která byla ofi-
ciálně vyhlášena před 29 lety. Které město 
o velikosti Jevíčka se může pochlubit ta-
kovým množstvím nemovitých a sakrál-
ních památek? Jak známo, na tyto objekty 
se vztahuje památková ochrana ve smyslu 
zákona o státní památkové péči a přísluš-
ných právních předpisů. A jak známo na-
šim zasvěceným spoluobčanům, je Měst-
ská památková zóna Jevíčko ohraničena 
ulicemi Okružní I, II, III, částí ulice Okružní 
IV, částí ulice A. K. Vitáka, ulicí K. H. Borov-
ského a částí ulice Svitavská, přičemž její 
rozloha činí přes 20 ha.
Regeneraci památek se na radnici věnuji 
devátým rokem a dovolím si shrnout, že 
za tu dobu proběhlo 32 akcí stavební či 
restaurátorské obnovy památek v rámci 
Programu regenerace památek MPZ Je-
víčko v celkovém objemu 11.355.985 Kč,  
z čehož činil příspěvek Ministerstva kultu-
ry ČR 5.720.000 Kč. Kromě těchto realiza-
cí bylo od roku 2011 provedeno dalších 
20 obnov převážně sochařských a drob-
ných sakrálních památek v celkové částce 
2.780.792 Kč, přičemž dotační podpora 
z různých titulů činila 1.131.671 Kč. Tato 
řeč čísel znamená finanční příděl takřka 
1,8 mil ročně do obnovy památek, což 
není na město, jehož základní parame-
tr rozpočtu v oblasti výdajů se pohybuje  
v posledních letech v rozmezí 70-75 mil. 
Kč, úplně málo (2,4 - 2,6%). Tolik v rámci 
svého hospodaření jistě ani zdaleka nevy-
dá na obnovu památek stát.
Zapojení Města Jevíčka do Programu re-
generace MK je podstatným přínosem 
pro zlepšení stavu Městské památkové 
zóny Jevíčko. Kvalitní propagace památek 
společně se systematickou péčí o ně zvy-
šuje turistickou atraktivitu města a celého 
regionu Jevíčska. Důležité je také zmínit, 
že na zlepšení stavu MPZ se svojí činnos-
tí podílejí místní stavební firmy, které tak 
získávají práci v našem regionu. Na území 
MPZ Jevíčko se však stále nachází objekty, 
jejichž stav nelze považovat za uspokoji-
vý. Je třeba nadále systematicky provádět 
údržbu, aby památkové objekty, které 
jsou kulturním dědictvím, zůstaly zacho-
vány i pro další generace. Jsem však pře-
svědčen, že ve světle výše uvedených čísel 
naše památky, i díky poctivé snaze našich 
předchůdců, nestrádají. 
Závěrem bych rád zmínil dva další fak-
tory v oblasti péči o památky. Prvním je  
v posledních letech velmi dobrá spolu-
práce s Římskokatolickou farností Jevíč-
ko na obnově církevních památek vně  
i uvnitř kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie, jedné ze dvou jevíčských dominant.  
V osobě Ing. Mgr. Josefa Slezáka má měs-

Okénko radních to aktivního a schopného partnera, což je 
základem každé dobré spolupráce. Dru-
hým faktorem je členství našeho města  
v exkluzivní společnosti Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska, kterážto 
je kompaktním společenstvím starobylých 
měst i městeček a stojí na stráži nemovi-
tého i movitého kulturního dědictví naší 
vlasti. V letošním roce jsme byli díky naší 
aktivitě v oblasti památek účastni 16. 4. 
2019 na slavnostním setkání u příležitos-
ti udělování titulu Historické město roku 
2018 ve Španělském sále Pražského hra-
du. A Jevíčko se věru neztratilo, figurovalo  
v přehledu nominantů v rámci krajských kol 
a se svými „čísly“ se v porovnání s ostatní-
mi, i mnohem většími městy, skutečně ne-
máme za co stydět.
I pro letošek připravujeme celkem 12 pa-
mátkových akcí, o těch však podrobněji 
někdy příště. Těšme se 
z ducha místa Jevíč-
ka - malohanáckého 
klubíčka, ve kterém 
máme tu skvělou pří-
ležitost žít. Na viděnou 
při Jevíčkovění…

Miroslav Šafář

13. Městský ples proběhl  
v přátelské atmosféře

Vážení spoluobčané,
8. 3. proběhl již v pořadí 13. Městský ples  
v Jevíčku. Tento ročník byl obohacen vzhledem  
k termínu MDŽ právě o rozměr přání všem že-
nám, slečnám, dívkám, které u vstupu do sálu 
obdržely tradiční, s tímto svátkem spojený, 
červený karafiát. Vynikající atmosféru plesu vy-
tvořila zejména kapela TAMDEM z Protivanova  
a hudební vystoupení legendy STANDY HLOŽKA. 
O krásné taneční vstupy se postaraly tanečnice 
ZUŠ Jevíčko pod vedením p. učitelky Aleny Do-
sedlové a mažoretky AMORION pod vedením p. 
učitelky Kateřiny Felnerové. Svým mažoretko-
vým vstupem oslnila přítomné také Natálie Zik-
mundová, Mistr ČR v rytmickém tanečním sólu 
a x-strutu s nominací na Mistrovství Evropy do 
Itálie.
Rád bych v této souvislosti poděkoval všem or-
ganizátorům městského plesu a pořadatelům. 
Zejména kulturní komisi v čele s Pavlou Koneč-
nou, pracovnicím TIC, bezpečnostním pracovní-
kům Městské policie Jevíčko. Za organizační po-
moc také děkuji zástupcům rybářského spolku, 
pracovnicím Sboru pro občanské záležitosti za 
přípravu občerstvení bufetu a všem dalším, kteří 
se na organizaci jakkoliv podíleli. Speciální poděkování patří panu Miroslavu Horkému za zajištění 
skvělého zvuku a osvětlení sálu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům a partnerům 13. Městského plesu, kterých byla 
celá řada. Dovolte mi zmínit alespoň hlavní partnery. Generálním partnerem se pro letošní rok 
stala společnost REGAM. Dalšími hlavními partnery byli: VHOS a.s.; ALEŠ ERTL – lesní a obchodní 
činnost; EURO OIL – ANTONÍN ŽOUŽELKA; KERAX s.r.o.; ING. ŠTEFAN ŠKADRA – ČESKÁ POJIŠ-
ŤOVNA; REHAU AUTOMOTIVE s.r.o.; ZAHRADNÍ TECHNIKA TLAMKA Boskovice; ZAHRADA PRO 
VÁS – Petr Dokoupil; NETVOIP s.r.o.; HARI – František Hanzal; SUPERSEKTOR s.r.o.; ELEKTRO-
PLOŠINY –  Zdeněk Schreiber; PROFIPRADLO.CZ; VPO PROTIVANOV – Ing. Marcel Ševčík; STA-
VEBNÍ DOZOR – Ing. Jan Král; ELEKTROCENTRUM ZEZULA; ELVIRA – kancelářská technika; SUEZ 
s.r.o.; HANÁCKÁ ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST a.s.; LUBOMÍR REK – produkční agentura a MUSIC-
SOUNDSYSTEMS – Miroslav Horký.
Díky sponzorům a štědrosti návštěvníků plesu se podařilo dosáhnout výtěžku plesu ve výši 
15.000,- Kč. Tento výtěžek bude použit na opravu pomníku letců na Červeném kopci, kde si letos 
připomene 70 let od této tragické události.
Milí přátelé, nezbývá než se těšit na 14. Městský ples a přemýšlet, jak jej obsadit, aby byl alespoň 
tak úspěšný  jako ten letošní. Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Blahopřejeme ke Zlaté  
svatbě – 50 let spolu

11. dubna jsme za SPOZ města Jevíčka bla-
hopřáli ke „Zlaté svatbě“ manželům Marko-
vým a Komárkovým, kteří uzavřeli svatbu ve 
stejný den 12. 4. 1969. Děkujeme za milé 
přijetí a přejeme hodně zdraví.

Za SPOZ Mgr. Jana Junková  
a Mgr. Miroslav Šafář
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 8. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 8. zasedání Zastupitelstva města  
Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: malá tělocvična sportovní  
    haly Žlíbka, Okružní I 637,  
    569 43 Jevíčko
Doba konání: 13. 05. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 04. 2019

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

 

Chirurgická ambulance 
MUDr. Melková Jana 

s.r.o.
1. 5. a 8. 5. 2019  svátky

2. 5. 2019  dovolená
28. 5. – 31. 5. 2019  dovolená

MUDr. Ivana Křížová
9. – 24. května 2019 dovolená

Zástup MUDr. Z. Šedrlová,  
MUDr. J. Trčková, prosím zajistěte si 

trvale užívané léky 

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. pátek v měsíci 
 14. a 31. 5. z důvodu školení

Akutní stavy ošetří  
MUDr. Jana Trčková  

a MUDr. Ivana Křížová

MUDr. Trčková  
neordinuje 6. 5. a 7. 5. 2019 

dovolená
  Akutní případy ošetří  

MUDr. Šedrlová a MUDr. Křížová
 ve svých ordinačních hodinách

Informace o realizaci přeložek horního vedení  
nn společnosti ČEZ Distribuce

Vážení spoluobčané,
společnost VČE Montáže realizuje pro společnost ČEZ Distribuce od poloviny dubna akci  
„Jevíčko IE-12-2006696 Jevíčko - Svitavská, Nappova - nové knn“. Jedná se o přeložku hor-
ního vedení NN do země na ulicích Svitavská, K. H. Borovského, Nerudova, Nappova a K. Čapka 
plánovanou ve spolupráci s městem. V rámci realizace dojde k odstranění stávajících betonových 
sloupů ČEZ a střešních konzol na nemovitostech. Akce potrvá několik měsíců do podzimu 2019  
a výkopovými pracemi budou dotčeny krajské komunikace, místní komunikace i chodníky v ma-
jetku města. Subdodavatelem zemních prací je společnost Josef Geršl, Jevíčko. Po položení kabelů 
a přehutnění výkopů bude kryt zasažených chodníků vydlážděn žulovou (Svitavská) a betonovou 
dlažbou (ostatní úseky). Chodníky v úseku ulice Nerudova budou rozebrány a zpětně zadlážděny 
realizační společností M Silnice. Jedná se o finančně a organizačně náročnou akci financovanou 
společností ČEZ Distribuce, která bude obnášet také potřebu osazení nových sloupů veřejného 
osvětlení ze strany města. Žádáme vás tedy o shovívavost a doporučujeme dbát zvýšené opatrnosti  
v dotčených ulicích. Svoje případné dotazy a připomínky můžete směřovat na investičního tech-
nika města – Stanislava Ducháčka, tel.: 739 425 442, e-mail: duchacek@jevicko.cz.

 Vedení města Jevíčko

Když občanům města Jevíčka není lhostejný nepořádek  
v přírodě

Dne 6. 4. 2019 se v našem městě uskutečnila historicky první oficiálně pořádaná akce ve spolu-
práci s organizací Ukliďme Česko, a to První jarní úklid, pořádaný pár mladými nadšenci z Jevíčka 
spolu s panem starostou Dušanem Pávkem, dipl. um., zastupující město.
Náš úklid jsme zaregistrovali do celorepublikově pořádané úklidové akce (www.uklidmecesko.
cz), která má za úkol motivovat lidi k tomu, aby uklízeli přírodu kolem sebe, a tudíž mapovat 
místa, kde se lidé snaží uklízet a také statisticky zaznamenat, kolik odpadu nalezli.
Všichni účastníci se sešli v sobotu v 9:00 hodin a po registracích se rozdělili na skupiny, kterým 
se přidělily následující trasy: Židovský hřbitov, Penny Market a louka pod ubytovnou Matoušek, 
směr nádraží a SK Jevíčko, Finsterlova hlubina – Rehau směr Biskupice koleje, Sanatorium a kos-
telíček –  Hitlerova dálnice, přehrada a chaty. Trasy byly nastaveny jak pro děti a kočárky, střední 
délky pro méně náročné a poté nejdelší pro účastníky, kteří se chtěli pořádně vyvětrat. 
Rozdalo se „náčiní“ na úklid, vysvětlilo se, že odpad chceme nejen sbírat, ale i třídit, protože 
házet vše do komunálního odpadu by byla jen polovina práce, a skupiny vyrazily.
Našeho úklidu se zúčastnilo neuvěřitelných 85 účastníků, z toho 38 dětí a dva pejsci. Společnými 
silami jsme potom nasbírali přes neuvěřitelných 1,5 tuny odpadu! Z bližších čísel bych potom 
ráda podotkla, že jedinci, kteří vyhazují pneu do přírody by se měli vzpamatovat a maminky by 
jim měly dát pár facek, protože 580 kg pneumatik je opravdu do nebe volající! To, že jsme našli  
i dvě obrovské pneumatiky od traktoru, snad ani raději zmiňovat nebudu.

Teď ovšem k veselejší části: povedlo se nám totiž vytřídit 
krásných 215 kg plastů, 190 kg skla a 200 kg železa (házet 
výfuky a nepotřebné roury od kamen do přírody je asi nej-
spíš in), bohužel také 410 kg komunálního odpadu, ve kte-
rém bych jako třešničku zmínila starý kožich (Leoš Mareš už 
asi neměl místo ve skříni), kabelku, batoh, kozačku, gumáky  
a dále stovky rozmočených krabiček od cigaret.
Po skončení úklidových prací jsme se všichni společně sešli  
v areálu Tyršovy plovárny, známé hlavně pod místním ná-
zvem Žlíbka, kde bylo připraveno opékání párků a drobné 
občerstvení. Všichni jsme se shodli na tom, že jsme si ani 

ve snu nemysleli, že najdeme takové 
množství odpadu na poměrně malé 
ploše. Nechceme snad raději ani do-
mýšlet, co se ukrývá v lesích a více za-
padlých zákoutích – to nás čeká snad 
zase příště. Nicméně jsme byli rádi 
za příjemnou procházku na čerstvém 
vzduchu a pocit dobře odvedené práce.
Vedle všech lidí, kteří přišli uklízet, dětí 
z kroužku ze základní školy, skautů  
a dalších účastníků bych ráda také po-
děkovala panu starostovi za neuvěři-
telnou materiální pomoc, kterou nám 

získal jako sponzorský dar díky firmě RALEDO – rukavice pro všechny účastníky. Také se ve spo-
lupráci se skauty postaral o organizaci závěrečného opékání a zařídil občerstvení pro účastníky.
Dále děkujeme technickým pracovníkům města za celodenní svoz odpadu, který jsme nechá-
vali na stanovištích, a jako poslední děkuji našemu městu, že nás v téhle činnosti takto aktivně 
podpořilo.
Doufáme, že příští rok se sejdeme minimálně v takovém počtu jako letos a uděláme naše město 
a jeho okolí ještě hezčí, než je – bez zbytečného nepořádku díky nezodpovědným lidem. 

Anna Marková
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V noci 26. května 
1949 došlo ke zříce-
ní dvou vojenských 
letadel typu Siebel 
C-3A nad Jevíčkem  
a Jaroměřicemi. Při 
této katastrofě, jejíž 
sedmdesáté výročí si 
letos připomínáme, zahynulo celkem 14 příslušníků Československého 
vojenského letectva.
Vypravme se tedy zpátky do bouřlivé květnové noci, kdy se navždy 
propojily osudy čtrnácti mladých mužů s životy obyvatel Jevíčka a Ja-
roměřic. V noci z 26. na 27. května 1949 bylo piloty Letecké spojovací 
školy Chrudim prováděno noční létání. Dle programu měl být prove-
den radionavigační let za noci na trati Chrudim – Bruntál – Prostějov II  
(s přistáním) a let Havlíčkův Brod – Chrudim. Celkem mělo být provedeno  
6 úkolových letů třemi letadly typu C-3A ve dvou směnách. Ke kata-
strofě došlo při letu první směny. Povětrnostní předpověď vydaná 

Československým státním 
ústavem meteorologickým 
v Praze nebyla zcela příz-
nivá a obsahovala výstrahu 
o průchodu studené fronty 
za noci nad naším územím. 
Letadla S-11 a S-15 pro-
vedla let na trati Chrudim 
– Bruntál – Prostějov II bez 
obtíží a přistála na letišti 
v Prostějově. Třetí letadlo 
se vrátilo z prostoru Čes-
ké Třebové zpět na letiště 
Chrudim pro poruchu rádi-

ové stanice. Po dvacáté hodině, když se počasí v Chrudimi značně zhor-
šilo a nastala bouře, byl vydán rozkaz k zadržení obou letadel v Prostě-
jově do vydání dalších nařízení z letiště Chrudim. Ve 22:30 hod se bouře 
v Chrudimi utišila a počasí se zlepšilo (dohlednost 16 km, výška mra-
ků 800 m, vítr 9 km za hodinu). Na základě tohoto zhodnocení počasí  
a v domnění, že let může být proveden bez zvláštního nebezpečí, byl vy-
dán rozkaz k provedení letů obou letadel z Prostějova přímo do Chrudi-
mi. Posádky obou letadel byly před startem znovu upozorněny na mož-
nost deště a bouřek na trase letu. Letadla na povolení letu z Chrudimi 
startovala po dvacáté třetí hodině v intervalu deseti minut. Jejich start  
a navázání spojení s goniozaměřovací stanicí Prostějov bylo normální. 
Ve 23:21 hod a 23:25 hod bylo spojení s letouny ztraceno a přes opa-
kované volání nebylo znovu navázáno. A když ani po době předpoklá-
daného příletu letounů nebylo možno zjistit jejich polohu, natož s nimi 
navázat spojení, bylo v 00:25 hod zahájeno pátrání. Obě letadla v bouři 
havarovala a všech 14 letců zahynulo. Posádky byly složeny z 6 důstoj-
níků a poddůstojníků a z 8 leteckých dorostenců.
Podle výsledků šetření komise, která byla vyslána na místo nehody, byl 
učiněn závěr, že vlastní příčinou havárie byly zvláště nepříznivé místní 
povětrnostní podmínky, kterými letadla prolétávala na zpáteční ces-
tě do Chrudimi. Větrné turbulence mohou v takovém prostředí způ-
sobit sražení letadla k zemi, zvláště v kopcovitém terénu. Podle stavu  
a polohy trosek letounů lze usuzovat, že pilotovi stroje C-3A S-11 se  
v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nepodařilo zvlád-
nout danou situaci a stroj se stal za letu neovladatelným a narazil plnou 
rychlostí do země. U letounu C-3A S-15 pravděpodobně následkem sil-
ných nárazů větru nebo zachycení křídla o vršky stromů nastala porucha 
levého křídla již ve vzduchu a stroj se zřítil do lesa. Domněnku, že příči-
nou havárie byla srážka letounů, výsledek šetření neprokázal.
Z popudu Města Jevíčka  
a obce Jaroměřice byly vy-
budovány v místech dopadu 
obou letadel pomníky, kte-
ré připomínají tuto tragickou 
událost. Odhalení pomníku 
v Jaroměřicích, který vytvořil 
Metoděj Sekanina, proběhlo 
18. září 1949. Zajímavostí bylo, 
že znak letectva, jehož autorem 
byl Vilém Vykydal, byl původně 

Tragická havárie dvou vojenských letadel u Jevíčka a Jaroměřic

vysypán z barevných kamínků. Později byl nahrazen betonovým odlit-
kem. V Jevíčku byl pomník odhalen na podzim roku 1949. Jeho autorem 
byl jevíčský rodák – akademický sochař J. Makovička.
Na památku svým zemřelým kamarádům nechali při vyřazení ročníku 
1947-1949 na Letecké spojovací škole v Chrudimi umístnit na společ-
ném tablu do pravého horního rohu fotografie všech obětí neštěstí  
z Jevíčka a Jaroměřic. Chybí tam pouze por. Jiří Kolář.

Závěrem několik informací ke zříceným letadlům. Jednalo se o stroje 
typu Siebel 204 D/E, které se začaly vyrábět v Německu v roce 1941. 
Původně měly sloužit pro civilní dopravu jako lehký a snadno ovla-
datelný letoun. Během války převedla firma Siebel Flugzeugwerke je-
jich výrobu z Halle do Protektorátu Čechy a Morava a také do Francie.  
U nás je vyráběly továrny Aero a ČKD Praha, motory pak firma Walter. 
Postupem času, a hlavně vývojem válečného tažení, se mění tento letoun  
z civilního na vojenský. Slouží zejména pro účely nákladní, spojovací, sa-
nitní, štábní, pro povětrnostní a fotografickou službu. Největšího využití 
se mu zřejmě dostalo pro výcvikové účely, kdy byl používán pro výcvik 
bombardovacích posádek, včetně výcviku letů za snížené viditelnosti.
Výroba letadel Siebel 204 D/E pokračovala i po válce. Přední část byla 
pozměněna a byly vestavěny výkonnější motory Argus As-411. V po-
válečném Československu létaly tyto stroje pod označením C-3A. Další 
modifikací byly letouny označované C-103, které používaly ČSA na vni-
trostátních linkách.

Technicko-taktická data:
Rozpětí: 21,33 m
Délka: 13,02 m
Max. rychlost: 380 km/hod, max. rychlost u země 315km/hod 
Cest. rychlost: 240 km/hod 
Dostup: 6.400 m
Dolet: 1.500 km                  
Motor: 2x Argus As 410 (2x 360 HP)
Hmotnost max. celková: 5.400 kg
Stoupavost do 1000 m: 5,5 min
Posádka:  1 pilot, 1 radista, 8 cestujících 
 nebo odpovídající náklad

Půjdete-li procházkou 
kolem pomníku tragicky 
zesnulých letců v Jevíč-
ku nebo v Jaroměřicích, 
věnujte prosím tichou 
vzpomínku těm, kteří přišli  
o život na jaře 1949 v na-
šem krásném kraji. Čest 
jejich památce!

Z dostupných pramenů 
sestavil: Ing. Pavel Vykydal
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/11R/2019 hospodářský výsledek příspěv-

kové organizace ZŠ Jevíčko za rok 2018 
se ziskem 24.544 Kč a jeho převedení 
do rezervního fondu

1b/11R/2019 inventarizační zprávu o prove-
dené fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace ZŠ Je-
víčko k 31. 12. 2018

1c/11R/2019 účetní závěrku příspěvkové  
organizace ZŠ Jevíčko za rok 2018 dle 
předložených podkladů a sepsaný pro-
tokol o schválení účetní závěrky

2c/11R/2019 pořádání koncertu souboru Hra-
dišťan v listopadu 2019 v Jevíčku za 
cenu 75.000 Kč bez DPH včetně dopra-
vy a ozvučení, občerstvení účinkujících 
do částky 3.000,- Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy o vystoupení

3a/11R/2019 text výzvy k podání nabídky do 
výběrového řízení na odkup pozemků 
a staveb v areálu bývalého hospodář-
ského družstva na ulici Třebovské Je-
víčko jmenovitě: pozemků p. č. st. 219 
(256 m2) – zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. st. 220/1 (1706 m2) – zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je ro-
dinný dům č. p. 427, p. č. st. 220/2 (384 
m2) – zastavěná plocha a nádvoří jehož 
součástí je budova bez čp/če, zeměděl-
ská stavba, p. č. 145 (165 m2) – ostatní 
plocha a p. č. 147 (802 m2) – ostatní 
plocha, vše dle LV č. 10001 v obci Jevíč-
ko a k. ú. Jevíčko-předměstí, okres Svi-
tavy, Pardubický kraj, o celkové výměře 
3.313 m2 včetně návrhu kupní smlouvy 
o převodu vlastnictví k nemovitým vě-
cem, která je přílohou výzvy

3b/11R/2019 cenovou nabídku firmy Luděk 
Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 
02 Svitavy, IČ: 88599205 na činnost ko-
ordinátora BOZP v rámci akce „Rekon-
strukce ulice Soudní“ ve výši 25.800 Kč 
(není plátce DPH)

4a/11R/2019 umístění a obnovu dopravního 
značení ve městě tak, jak je uvedeno  
v zápise komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost a dle dopo-
ručení dopravního inženýra Policie ČR 
DI Svitavy

4c/11R/2019 dar ve výši 5.000 Kč pro  
T. J. SK Jevíčko, oddílu kopané na uspo-
řádání 2. ročníku country festivalu 
na základě uzavřené darovací smlou-
vy a dar ve výši 5.000 Kč, který bude 
převeden na transparentní účet 115-
7609680247/0100 na podporu léčebné 
rehabilitace pana Zdeňka Mikuly

5a/11R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2005889/VB/2, Jevíčko 
– kvn propojení VN2202 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zř 
ízení věcného břemene - služebnosti na 
pozemku p. č. 5399/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

5b/11R/2019 pronájem části pozemku p. č. 
52/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí o velikosti 76 m2 žadatelce dle zápisu, 
nájemné ve výši 380 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6a/11R/2019 cenovou nabídku firmy VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., Vodní 640/7, 
Blansko, IČ: 27715736 na výměnu vcho-
dových dveří do bytového domu na ul. 
Brněnská 786, Jevíčko za cenu celkem 
41.550 Kč bez DPH

6b/11R/2019 prodloužení nájemní smlouvy 
žadateli dle zápisu na nebytové prosto-
ry na ul. Třebovská 71, Jevíčko za úče-
lem provozování opravny obuvi, výroby 
klíčů, sběrny prádla a šatstva na období 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

6c/11R/2019 rekonstrukci koupelny v bytě čís-
lo 2 na ul. Růžová 91, Jevíčko

6d/11R/2019 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068 na výměnu ply-
nového kondenzačního kotle BAXI 
DUO - Tec Compact+20GA v bytě č. 2  
na ul. K. Čapka 783, Jevíčko za cenu 
38.850 Kč bez DPH

7/11R/2019 přidělení bytu č. 9 o velikosti  
1 + 1 na ul. Svitavská 838, Jevíčko  
a bytu o velikosti 1 + 1 na ul. Kobližná 
125, Jevíčko vybraným uchazečům dle 
pořadí, na základě doporučení komise 
bytové a sociální a uvolněného bytu 

Usnesení 11. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. března 2019
č. 5 o velikosti 1 + 1 na Komenského 
nám. 167, Jevíčko žadatelce dle zápisu 
na základě doporučení komise bytové 
a sociální

8/11R/2019 úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2019

Rada města Jevíčko pověřuje
2b/11R/2019 starostu města jednáním s pro-

vozovatelem vodovodu společností 
VHOS, a. s. Moravská Třebová o mož-
nosti zpracování projektové dokumen-
tace na výměnu vodovodů v ulicích  
Brněnská a K. Čapka v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší
4b/11R/2019 usnesení RM č. 1a/9R/2019 ze 

dne 25. 2. 2019

Rada města Jevíčko uděluje
1d/11R/2019 souhlas žadateli dle zápisu  

s prodloužením lhůty k umístění kon-
tejneru na pozemku p. č. 518/54 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí na ul. Slunečná o 18 
měsíců s podmínkou, že dojde k jeho 
odstranění k 30. 6. 2021

2a/11R/2019 souhlasné stanovisko ke zpra-
cování PD pro společné územní a sta-
vební řízení (společné povolení) pro 
stavbu „Nová oblouková hala SO18, 
včetně zpevněné plochy a napojení na 
areálovou dešťovou kanalizaci“ na po-
zemcích p. č. 5331/2, 5332/5, 1665/28 
a 1665/23 vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
pro společnost ELIHK, inženýrská čin-
nost v investiční výstavbě, Nerudova 
174, Hradec Králové, kde předmětem 
projektové dokumentace je novostavba 
lehké plachtové haly osazené pro tento 
účel na nově zhotovenou zpevněnou 
plochu včetně navazující komunikace  
a potřebné přípojky dešťové kanalizace 
v rámci areálu na pozemcích investora, 
kterým je společnost REHAU Automo-
tive, s. r. o., Obchodní 117, 251 01 Čest-
lice, IČ: 45799261

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/12R/2019 program 12. schůze rady města 

dne 8. 4. 2019
2/12R/2019 finanční limit na provedení nej-

nutnějších oprav městské chaty na 
Smolenském údolí dle návrhu do 
20.000 Kč bez DPH

3c/12R/2019 uspořádání koncertu spolkem  
P. A. O. S., Thurn Taxis, z. s. v budově 
zámečku dne 4. 5. 2019 od 18:00 hodin 
na počest dirigenta Adolfa Vykydala

3e/12R/2019 rozšíření elektrického rozvodné-
ho pilíře pro kostel NPM Římskokato-
lické farnosti v Jevíčku na ulici Soudní 
před klášterem na základě výsledku 
uskutečněné revize elektroinstalace  
v kostele a požadavku technika pře-
místit elektroměrnou rozvodnici ven ze 
sakristie

3f/12R/2019 uzavření MŠ Jevíčko v době let-
ních prázdnin po dobu 3 týdnů v ter-
mínu od 29. 7. 2019 do 16. 8. 2019  
a v pátek 30. 8. 2019

3h/12R/2019 poskytnutí finančního daru Sva-
zu postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s., ZO Jevíčko na zájezd „Poznej 
svou vlast“ do Lednice a Valtic ve výši 
10.000 Kč na základě veřejnoprávní 
smlouvy

3j/12R/2019 poskytnutí finančního daru Ka-
tedře archeologie, Filozofické fakulty 
Univerzity Hradec Králové na pořádání 
XV. mezinárodní protohistorické kon-
ference „Archeologie barbarů 2019“ 
ve výši 10.000 Kč na základě veřejno-
právní smlouvy 3k/12R/2019 přihláše-
ní osoby k trvalému pobytu na adrese  
K. Čapka 782, Jevíčko dle zápisu

3l/12R/2019 dotaci pro zákonné zástupce re-
prezentantky ČR na ME v twirlingu, kte-
ré se uskuteční v Lignanu ve výši 10.000 
Kč na základě uzavřené veřejnoprávní 
smlouvy s podmínkou umístění znaku 
města Jevíčka na dresu reprezentantky

Usnesení 12. schůze Rady města Jevíčko konané dne 8. dubna 2019
3m/12R/2019 přihlášení osoby k trvalému po-

bytu na adrese Biskupická 364, Jevíčko 
dle zápisu

4a/12R/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 na rozšíření parkovi-
ště na ulici A. K. Vitáka Jevíčko (podél 
krajské komunikace) za částku 45.000 
Kč bez DPH (54.450 Kč vč. DPH)

4b/12R/2019 smlouvu o podmínkách prove-
dení stavby mezi Pardubickým krajem 
a Městem Jevíčko týkající se výstavby 
cyklostezky „Jevíčko - Velké Opatovice“ 
na dotčeném pozemku p. č. 5374 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

5a/12R/2019 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2013871/VB/15B mezi Městem Jevíčko 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
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lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-
ného břemene na spoluvlastnický podíl 
o velikosti id. ½ k celku pozemků p. č. 
2553/1 a 2553/4, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, výši jednorázové náhrady 
1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5b/12R/2019 pronájem pozemků p. č. 137/4 - 
ostatní plocha, p. č. 137/5 - orná půda 
a p. č. 138 - zahrada, vše v k. ú. Zadní 
Arnoštov nájemci dle zápisu, nájemné 
ve výši 2.026 Kč/rok a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6/12R/2019 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068 na výměnu ply-
nového kondenzačního kotle BAXI 
DUO - Tec Compact +20GA v bytě č. 14,  
K. Čapka 783, Jevíčko za cenu 36.200 Kč 
bez DPH

7/12R/2019 účetní závěrku příspěvkové  
organizace PBH města Jevíčka ke dni 
28. 2. 2019 dle předložených podkladů 
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

Rada města Jevíčko pověřuje
3g/12R/2019 ředitelku příspěvkové organiza-

ce MŠ Jevíčko zajistit zveřejnění infor-
mace o termínu uzavření MŠ Jevíčko 
vždy na začátku školního roku z důvodu 
zajištění informovanosti rodičů

3i/12R/2019 investičního technika zajištěním 
parkování vozidel účastníků ZMN 2019 
v prostoru Palackého náměstí mezi 
autobusovým nádražím a silnicí před 
hotelem Morava až po sochu sv. Jana 
Nepomuckého a vyhradit parkování pro 
doprovodná vozidla belgických cyklistů 
s možností napojení na el. energii po-
délně u parčíku na parkovišti před OD 
COOP ve dnech 3. 5. 2019 - 5. 5. 2019

8/12R/2019 místostarostu zjištěním informací 
od referentky bytového hospodářství  
o stavu kachlových kamen z domu č. p. 
98 na ul. Křivánkova

Rada města Jevíčko souhlasí
3b/12R/2019 s provedením částečné uzavírky 

Palackého náměstí v Jevíčku dne 18. 5. 
2019 od 06:00 h do 18:00 h z důvodu 
konání soutěže mladých hasičů

5c/12R/2019 se záměrem společnosti  
REHAU Automotive, s. r. o. vybudovat 
na pozemku p. č. 5329/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí parkoviště a s úpravou do-
pravního značení na místní komunikaci 
U Střelnice

Rada města Jevíčko uděluje
3a/12R/2019 souhlas žadateli dle zápisu se 

zateplením domu č. p. 633 na ulici Br-
něnská v Jevíčku použitím zateplovací 
hmoty tloušťky 10 cm

Rada města Jevíčko povoluje
3d/12R/2019 umístění venkovních stolků  

a židlí tzv. „zahrádky“ před provozov-
nou Boho café&shop, Palackého nám. 
28, Jevíčko za podmínky dodržení 
průchodu na chodníku nejméně 1,5 m 
a umístění reklamního poutače na ve-
řejném prostranství za podmínky jeho 
umístění u svislé DZ nebo těsně u bu-
dovy s úhradou poplatků dle platné 
OZV

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Informace pro občany k volbám do Evropského parlamentu na území  
České republiky

VOLIČSKÝ PRŮKAZ
Voličský průkaz vydává Městský úřad Jevíčko voliči, který je zapsán v se-
znamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vedený Městským 
úřadem Jevíčko a který nebude moci nebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, pro který je tento seznam veden.
O vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu lze 
požádat ode dne vyhlášení voleb do 22. 5. 2019 do 16.00 hodin, a to: 
- osobně na adrese Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 

Jevíčko, 2NP číslo dveří 2.6 a 2.8, tel. 464 620 515 nebo 464 620 514 
nebo

- písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče zaslaným 
na adresu Městského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1 nejpozději do 
17. 05. 2019 (ověření podpisu je osvobozeno od správního poplatku) 
do 16.00 hodin. 

- elektronickým podáním opatřeným uznávaným elektronickým podpi-
sem prostřednictvím své datové schránky (§ 30 odst. 2 zákona), a to 
nejpozději do 17. 05. 2019

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je umístěn na www.jevicko.cz.
Voličské průkazy, o které bylo řádně požádáno, se budou vydávat od 

9. května 2019, budou předány osobně voliči nebo osobě, která se 
prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání 
voličského průkazu, anebo budou voliči zaslány na požadovanou ad-
resu. 

Pokud bude podána žádost o voličský průkaz a zjistí se před jeho vydá-
ním, že tento volič:

- je zapsán ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu v za-
hraničí,

- požádal o zápis do seznamu EP u jiného obecního úřadu z důvodu 
pobytu v nemocnici či věznici,

- je pro volby do EP zapsán v seznamu voličů v jiném členském státě 
EU, tak nemůžeme voliči vydat voličský průkaz. 

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů lze požádat Městský úřad 
Jevíčko a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování do pře-
nosné volební schránky.
Žádosti o hlasování do přenosné volební schránky lze podávat v pracovní 
době Městského úřadu Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, 2. NP 
číslo dveří 2.6 a 2.8 (tel. 464 620 514 nebo 464 620 515).  

STĚHOVÁNÍ VOLIČŮ PO 14. DUBNU 2019
Změní-li tak volič místo trvalého nebo přechodného pobytu na úze-
mí ČR po  zápisu do seznamu voličů EP, resp. po 14. dubnu, musí 
u obecního úřadu v místě předchozího pobytu požádat o vydání 
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů EP. Potvrzení o vyškrtnutí 

je nutné předložit obecnímu úřadu v místě NOVÉHO pobytu nejpozději 
do středy 22. května do 16.00 hodin, kdy se uzavře seznam voličů EP. 
Volič takové potvrzení o vyškrtnutí může předložit ve dnech voleb pří-
mo okrskové volební komisi ve volební místnosti příslušné dle místa 
NOVÉHO pobytu, kde volič musí zároveň prokázat své právo hlasovat 
ve volebním okrsku. 
O vydání tohoto potvrzení lze u obecního úřadu v místě PŘEDCHOZÍHO 
pobytu požádat písemně volnou formou (prostřednictvím pošty, DS 
nebo e-mailu se zaručeným el. podpisem, není zde vyžadován úředně 
ověřený podpis), nebo osobně.    

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu
Starosta města Jevíčka podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do 
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů oznamuje:
že volby do Evropského parlamentu se uskuteční  
v pátek dne 24. 05. 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 25. 05. 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Místem konání voleb
 ve volebním okrsku č. 1
 je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní  
Arnoštov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - 
Zadním Arnoštově, popřípadě pro voliče s voličským průkazem
 ve volebním okrsku č. 2
 je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 
784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - uli-
ce A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, Kostelíček,  
M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, 
Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Slunečná, 
Smolenská, TRN - Léčebna, U Zámečku, Vrchlického, Římských legií, po-
případě pro voliče s voličským průkazem

 ve volebním okrsku č. 3
 je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 
784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice 
Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, Horní Farní, 
K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, Křivánkova, Luč-
ní, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, Palackého nám., 
Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, Příční, Růžová, Soudní, Spojovací, 
Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, Zadní a pro voliče, 
kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – na č. e. bez názvu 
ulice, popřípadě pro voliče s voličským průkazem.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Jarní dílna v MŠ
V pátek 12. 4. proběhlo ve školce vítání jara. Na zahájení děti zazpívaly 
svým blízkým „kytičku“ jarních písniček, která vykouzlila úsměv na ne-
jedné tváři.  Poté se všichni rozešli do tříd, kde čekala ukázka vzorů vý-
robků, které si děti za pomoci rodičů mohly vyrobit. A nejen to, pro děti 
byly připraveny i sportovní aktivity – skluzavka, nášlapné kameny nebo 
soutěž, kdy se děti proměnily na včelky a sbíraly pyl z kytiček. Účast byla 
hojná a všichni si společně strávené odpoledne náležitě užili. 

                                                                                 Za MŠ Dita Mlčochová

Oceněny na krajské přehlídce recitátorů
Na Základní škole Jevíčko se již několik let věnujeme uměleckému před-
nesu a zúčastňujeme se recitační soutěže. Vybrat vhodné texty, rozebrat 
je, naučit se je a následně interpretovat je úkol nelehký. Přesto jsme 
se opět do této práce pustili. Recitační soutěž začala v únoru a končí 
v červnu celostátní přehlídkou. Odborná i divácká porota ze školního 
kola, které se konalo v prostorách Kavárny-Bar 2. Svět, poslala do ob-
vodního kola šest recitátorů, Adama Zádrapu, Magdu Vymětalovou, 
Dorotu Trojanovou, Elišku Mauerovou, Annu Vymětalovou a Sofii Dia. 
V okresním kole nás reprezentovala Magda, Anna, Eliška. Ani zde však 
cesta jevíčských recitátorek neskončila. V krajském kole odborná porota 
vyslechla texty Petra Nikla a Jana Wericha v podání Magdy Vymětalové 
a ocenila její výkon čestným uznáním. Diplom si z přehlídky dovezla 
Eliška Mauerová, která se poprala s texty Karla Čapka či Františka Nepila. 
Děvčata zůstala těsně před branami kola celostátního, do kterého se 
Eliška již v minulosti podívala. Poděkování patří všem recitátorům, ale 
také rodičům, kteří své děti v této činnosti podporují. 

Jiřina Finsterlová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Voličům – občanům České republiky bude umožněno hlasování po pro-
kázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvede-
né skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 
Voličům – občanům jiného členského státu Evropské unie bude umož-
něno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství ji-
ného členského státu (např. průkazem o povolení k trvalému pobytu 
na území České republiky či cestovním pasem jiného členského státu 
Evropské unie).

Voličům budou dodány nejpozději do 21. května 2019 hlasovací lístky. 
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti. 
K zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební míst-
nosti jsou pro všechny přítomné závazné pokyny předsedy okrskové 
volební komise.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

   Martina Zikmundová, Organizační odbor MěÚ Jevíčko

Oslovilo mne nezávisle na sobě několik lidí, kteří se ptali, jaká je nabídka 
pečovatelské služby. Vždy však na úvod hovoru sdělili, že podle ceníku 
jim zřejmě naše služby budou nedostupné. Nebylo mi jasné, na zákla-
dě čeho se tak domnívají. Argumentovali sazbou 90,- nebo 120,-Kč za 
hodinu. Teprve po delším rozhovoru jsem zjistila, že bez podrobnějšího 
výkladu to může být skutečně matoucí. Pokusím se nyní vysvětlit princip 
našeho sazebníku. Sazba za hodinu vykonané práce se skutečně pohy-
buje v této škále. Účtujeme pouze čistý čas. V praxi to znamená násle-
dující. Pro příklad kombinaci služeb pro bližší pochopení hrazení úkonů 
pečovatelek. Kombinací je však nepřeberně. Situace první. Uživatel žádá 
pomoc s úkony osobní hygieny 1x týdně, bandáže nohou každý den (5x 
týdně), a běžný úklid domácnosti. Pečovatelka přichází ráno do domác-
nosti v čase, který si stanoví uživatel. Stráví bandáží nohou 10 minut, 
následně oblékáním uživatele 10 minut. Celkově tedy 20 minut času 
při pomoci s úkony péče o vlastní osobu. To je přepočteno na peníze 
30,-Kč. Následně je s uživatelem dohodnuta 1x týdně osobní hygiena 
v domácnosti sestávající z koupání či sprchování v domácím prostředí 
včetně mytí vlasů trvající 1 hodinu. Zde je sazba 120,-Kč. Následně opět 
po dohodě s uživatelem proběhne úklid domácnosti. Pokud se jedná  
o běžný úklid (luxování, utírání prachu, úklid koupelny a WC) – je sazba 
90,-Kč/hod. Pokud uživatel žádá např. umytí oken – sezónní úklid, pak 
účtujeme 120,-Kč. Tedy – strávíme-li prací na oknech uživatele 3 hodiny 
času, zaplatí pečovatelce 360,-Kč. Troufnu si tvrdit, že tato suma úkli-
dové komerční firmě nepokryje náklady ani na 1 hodinu času. Ale zpět  
k ukázkovému uživateli. Tedy – uživatel má každý pracovní den v týd-
nu zajištěnu bandáž nohou, dopomoc s oblékáním, 1x týdně úklid 

a 1x týdně osobní hygienu v domácím prostředí. Celkově pak za 
měsíc zaplatí 1440,-Kč. Doplňkovými činnostmi je např. praní prádla, 
kdy účtujeme za 1kg prádla 60,-Kč. Znamená to, že prádlo vyzvedneme, 
vypereme, vyžehlíme (případně naškrobíme) a dovezeme domů. Jestli 
to je moc nebo málo, nechám na uvážení každého z vás. Je však nezbyt-
né si uvědomit, že pečovatelky zajišťují celé spektrum činností a tento 
výčet byl pouhou ukázkou. Protože např. při dovozu a odvozu uživatelů 
po Jevíčku je za tento úkon účtováno 40,-Kč. Pokud tedy pečovatelka 
uživatele vyzvedne, doveze ho do města, obejde s ním obchody, 
lékárnu či další a stráví tím 30 minut, bude to daného uživatele stát 
se vším všudy 85,-Kč. A tak bych mohla uvádět další variace. Pokud 
tedy zvažujete, zda je pro vás služba našeho střediska finančně dostup-
ná, neváhejte se zastavit či zvednout telefon a vše vám dopodrobna 
vysvětlíme tak, abychom se mohli domluvit na vzájemné spolupráci za 
spokojenosti obou stran.
Závěrem bych ještě ráda zmínila, že po dohodě s Městskou knihovnou 
Jevíčko nabízíme stávajícím či budoucím čtenářům seniorům odvoz do 
knihovny. Půjčovní dobu knihovny uvádím na závěr textu. Pokud by tak 
někdo potřeboval doprovod či odvoz nebo dovoz prostřednictvím na-
šeho Střediska do Městské knihovny Jevíčko, ať se na nás obrátí. Nej-
lépe pak alespoň 2 dny předem z důvodu naplánování našich dalších 
činností. 
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
  

Za Středisko pečovatelské služby Mgr. Miroslava Čepová, vedoucí

Ukázka z tvorby našich uživatelů: Jaro
Už o jarním slunku sním
S úsměvem se probouzím.
Už není dlouhé trvání
Jaro zimu odhání.
Sněženky se derou ven,
zas rozkvete celá zem.

Pečovatelská služba Jevíčko informuje
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Pouť jevíčských skautů k Ivančeně  
ve dnech 12. až 14. 4. 2019

I letos se skautky a skauti z Jevíčka vydali na pouť k mohyle na Ivanče-
ně. U této kamenné mohyly nedaleko Lysé hory v Beskydech se každý 
rok v dubnu scházejí stovky skautů a trampů z celé České republiky  
i zahraničí. Ivančena je již 73 let symbolem odporu k totalitním režimům, 
je odkazem minulosti, který je nutné připomínat, aby prodělaná příkoří 
nebyla zapomenuta.
Tentokrát se nás z Jevíčka a okolí vydalo k Ivančeně celkem 28. Zázemí 
jsme již tradičně měli v sokolovně ve Frýdlantu nad Ostravicí, kam jsme 
dorazili v pátek večer. Až do noci do sokolovny postupně přijížděly další 
výpravy skautů z Mohelnice, Fryštáku, Lukova, Brněnce, Brna, Šlapanic, 
Kolína, Jindřichova Hradce a daleké Příbrami, čímž se počet nocležníků 
zvedl na úctyhodných 161.
Po budíčku v sedm hodin, který byl pro některé velmi obtížný, následo-
vala snídaně a příprava na výstup. Slavnostní nástup v 9:30 vše odstar-
toval a 13 skupin se vydalo směrem k Lysé hoře. Každá skupina dostala 
3 úkoly, při nichž se účastníci zamýšleli nad tématem III. odboje a jak 
může skautská výchova pomoci v boji za svobodu.
Ač letošní počasí nebylo optimální, mrholilo a sníh nás doprovázel po 
celou cestu, u mohyly se nás kolem druhé hodiny sešlo 170. Společně 
se vzpomínalo na padlé hrdiny a následně skauti položili své kameny 
nesené z domova. Část poutníků se odebrala na zpáteční cestu a druhá, 

letos poměrně velká část vytrvalců, pokračovala dál, aby po čase stanula 
na vrcholku Lysé hory, čímž svou pouť protáhla na 32km. Celkově se 
výstup podařil a vše dopadlo skvěle.
Po návratu do sokolovny a vydatné večeři dospělí hlavně odpočívali  
a mladší, nezničitelní skauti, hráli oblíbené hry Na slepé rytíře a Deset 
sekund. 
Nedělní dopoledne bylo ve znamení úklidu sokolovny. Zájemci mohli 
ještě navštívit mši a po ní se všichni rozjeli do svých domovů.

Mgr. Petr Votroubek

gYMNÁZIUM JEVÍČKO

gymnázium Jevíčko v Anglii
V neděli 24. března 2019 jsme si my, první a druhé ročníky Gymnázia 
Jevíčko, společně s žáky ZŠ Jevíčko a ZŠ Chornice posedaly do nového 
zájezdového autobusu a vydali se na cestu do Velké Británie. V Brně se 
k nám přidala paní průvodkyně, která nás po celou dobu výletu zásobo-

vala zajímavostmi o památkách, 
které jsme navštívili.
Za čtyřiadvacet hodin jsme pro-
jeli Německo, Nizozemsko, Belgii 
a Francii, kde jsme nastoupili na 
trajekt. Za nějaký čas nás přivítaly 
bílé doverské útesy oznamující, 
že jsme se úspěšně doplavili do 
Anglie. Odpoledne nás čekalo 
město Bath a s ním jeho původní 
římské lázně, terasovité kruhové 
domy s názvem The Circus a vše-
obecně dobrá nálada mezi lidmi 
na malebném náměstí. Večer 
jsme byli ubytováni do hostitel-
ských rodin, u kterých jsme byd-
leli celý týden.
V úterý dopoledne jsme absol-
vovali první hodiny výuky anglic-
kého jazyka pod vedením lektorů 
Jamieho a Geoffa. Odpoledne 

jsme se vydali po stopách krále Artuše do města Glastonbury a poté si 
prohlédli Wellskou katedrálu.
Ve středu po vyučování jsme vyrazili zhlédnout jednu z největších turi-
stických atrakcí, a to zvláštní uskupení kamenů Stonehenge. Po nákupu 
suvenýrů jsme ještě navštívili gotickou katedrálu v Salisbury.
Čtvrtek byl posledním dnem výuky angličtiny, a tak se s námi lektoři 
rozloučili procházkou po městě Bath. Poté nás čekala námořní loď SS 
Great Britain v Bristolu, kterou jsme si mohli do detailů prohlédnout. 
Odpoledne se neslo v duchu nákupů. Večer jsme se vrátili k hostitel-
ským rodinám a sbalili si věci na cestu domů.
Vrcholem našeho zájezdu byl celý pátek strávený v Londýně, hlavním 
městě Velké Británie. Viděli jsme Národní galerii, střídání stráží, Buc-
kinghamský palác nebo London Eye. Měli jsme možnost nakoupit si 
suvenýry, ochutnat britské pochoutky a poslouchat hudbu pouličních 
umělců.
Po týdnu nabitém výlety a zážitky nastal čas vrátit se domů. Po cestě tra-
jektem jsme opět absolvovali celodenní cestu autobusem až do Jevíčka, 
kde nás už čekali naši rodiče. Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu, 
že jsme si celý týden bezvadně užili.

Kateřina Mikutová, 1. A

Zprávy z DM
Teplé jarní počasí vylákalo studenty ke sportování na školním hřišti  
a vycházkám do okolí Jevíčka. Během března se zájemci mohli zapojit 
do skládání hlavolamů a vyzkoušet si „Golf pod střechou“.

Začátkem dubna již maturanti absol-
vovali první část maturitních zkoušek, 
a sice psali slohovou práci z českého 
a anglického jazyka. Doufáme, že jsou 
všichni se svým výkonem spokojeni,  
a že úspěšně zvládnou i didaktické tes-
ty a ústní zkoušky. 
Před odjezdem na velikonoční prázd-
niny uspořádala p. vychovatelka Vaf-
ková „Velikonoční rozjímání“. Studenti 
si mohli prolistovat kuchařské knihy, 
prohlédnout velikonoční dekorace, 
ozdobit kraslice a pochutnat si na ma-
zanci a jarním čaji. Nechyběly ani oblí-
bené čokoládové fondue.    

Mgr. Darina Gnipová 

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

AVZO informuje
26. 3. 2019 proběhl v naší budově Jarní střelecký turnaj. 
Nejlepších výsledků dosáhli: 
  
mladší žáci 
1. Zuzana Staňková 
2. Radomír Lexa 
3. Marek Havlíček 
  
starší žáci 
1. David Machálek 
2. Kamila Staňková 
3. Denis Řehoř 
  
Velké poděkování patří společnosti MarS a.s. za hodnotné ceny do sou-
těže a manželům Lexovým za pořadatelskou pomoc. 

Za Z.O.AVZO František Langer
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Město Jevíčko a obec Jaroměřice 
pořádají 

v neděli 26. 5. 2019 

pietní akt k 70. výročí
letecké katastrofy

u Jevíčka a Jaroměřic

Přehled akcí Jevíčko KVĚTEN 2019
2. 5. 14:00 Zápis do MŠ, Mateřská škola Jevíčko
3. – 5. 5.  Závod Míru nejmladších, Jevíčko
3. 5. 16:00 Soutěž v malování na chodník, Palackého nám.
4. 5. 15:00 Tvůrčí dílna – keramika, malování na sklo,  
  Panský dvůr
4. 5. 18:00 Vzpomínkový den na Adolfa Vykydala,  
  sál zámečku
5. 5. 09:15 Mše svatá a pietní akt u příležitosti svátku  
  sv. Floriána, od domu hasičů
5. 5. 10:30 Pietní akt k 74. výročí konce 2. světové války,  
  park u fary
5. 5. 12:30 10. ročník závodu škol, ulice K. H. Borovského
5. 5. 17:00 Fotbal muži – Opatov, SK Jevíčko
12. 5. 09:30 Fotbal st. žáci – Svitávka, SK Jevíčko
12. 5. 18:00 Koncert Jaromíra gamby, KNPM
13. 5. 16:00 Zastupitelstvo města, tělocvična Žlíbka
16. 5. 18:00 Koncert klavírní duo „BaS“, synagoga
18. 5. 08:30 Soutěž mladých hasičů, Palackého náměstí
18. 5. 11:00 Myslivecké posezení se skupinou Kázeň,  
  areál chovatelů
19. 5. 17:00 Fotbal muži – Kamenná Horka, SK Jevíčko
26. 5. 09:30 Fotbal st. žáci – Knínice, SK Jevíčko
26. 5.  11:15 Fotbal ml. žáci – Knínice, SK Jevíčko
26. 5. 13:00 Pietní akt k 70. výročí letecké katastrofy,  
  sraz před hotelem Morava
30. 5. – 1. 6. Jevíčkovění 2019, viz plakáty
31. 5. 19:00 Darmojed – divadelní představení, Panský dvůr
31. 5. - 1. 6. ZUŠ Open

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

Zpracovalo TIC Jevíčko,  e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
Grafická úprava: RUSTIKA

Program:
• 13,00 sraz účastníků před hotelem Morava, odjezd 

k pomníku letců v Jevíčku
• 14,00 uctění památky položením věnců u pomníku 
• 14,30 odjezd k pomníku letců v Jaroměřicích
• 15,00 uctění památky položením věnců u pomníku
• 15,30 přelet vojenských letadel AČR

Doprava účastníků bude zajištěna.

 
 

 
 
   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

 

ZUŠ Jevíčko 

CONCERTO Musica e danza di bambini 
pátek 31. května 

13:30 – 14:30 hod. – Hudba v ulicích 
Žáci ZUŠ hrají v ulicích města Jevíčka 

( Palackého nám., před Zámečkem, Komenského nám., u školního hřiště vedle gymnázia) 
15:00 hod. – Palackého náměstí  

Koncert – hudba italských autorů v podání mladých muzikantů, zpěváků a tanečníků ZUŠ Jevíčko 
16:30 – 18:00 hod. – synagoga 

Komentovaná prohlídka Absolventské výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko, pod vedením MgA. Renaty 
Štindlové 

17:00 – 19:00 hod., sýpka 
Výstava žáků výtvarného oboru,, Římané a Germáni na Malé Hané“, pod vedením MgA. Renaty Štindlové 

sobota 1. června 
14:00 – 16:00 hod. 

Komentovaná prohlídka Absolventské výstavy prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Jevíčko, pod vedením MgA. Renaty 
Štindlové 

14:00 – 19:00 hod. – sýpka 
Výstava žáků výtvarného oboru,, Římané a Germáni na Malé Hané“ ,pod vedením MgA. Renaty Štindlové 
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Vás srdečně zve v neděli 5. května 
2019 na mši svatou u příležitosti svátku  

     Sv. Floriána, patrona hasičů  
         a pietní akt k 74. výročí konce 2. světové války 

Program:  09.15 průvod od domu hasičů v Jevíčku do kostela na mši Svatou 
                   09.30  mše Svatá 
  10.30 kladení věnců u pomníku padlých za druhé světové války v parku u fary  
  11.00 průvod k domu hasičů 

Slavnost doprovodí hudbou Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko. 

 

PPoozzvváánnkkaa  
na soutěž hasičské mládeže  

která se koná  

18. května 2019  
na Palackého nám. v Jevíčku 

 

SSoouuččaassnněě  pprroobběěhhnnee  ssoouuttěěžž  vv  bběěhhuu  nnaa  6600  mm  jjeeddnnoottlliivvccii    

oo  ppoohháárryy  hheejjttmmaannůů  PPaarrdduubbiicckkééhhoo  kkrraajjee  aa  JJiihhoommoorraavvsskkééhhoo  kkrraajjee  

Program soutěže:   8 30   Prezence soutěžních družstev 

      9 15    Slavnostní nástup 

      9 30   Start prvního družstva 

    15 00   Předpokládané vyhlášení výsledků 

Přijďte podpořit naše mladé hasiče 

Zápis do Mateřské školy Jevíčko
 

Kdy:  2.5.2019
Kde:  MŠ Jevíčko - třída "Kapříků"
V době:  14:00 - 17:00

Zájmové činnosti naší školy:
  Šikovné ručičky
  Taneční kroužek
  Hra na zobcovou flétnu
  Sportovní chvilka
  Edukační stimulační program pro děti před  vstupem do ZŠ
 

Těšíme se na Vás!
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Vás srdečně zve v neděli 5. května 
2019 na mši svatou u příležitosti svátku  

     Sv. Floriána, patrona hasičů  
         a pietní akt k 74. výročí konce 2. světové války 
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  10.30 kladení věnců u pomníku padlých za druhé světové války v parku u fary  
  11.00 průvod k domu hasičů 

Slavnost doprovodí hudbou Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko. 
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Srdečně vás zveme na

KONCERT
Klavírní duo „BaS“

Ludmila Barvíková a Ivana Svojanovská

Beethoven, Rossini, Dvořák…

Čtvrtek 16. května 2019 v 18:00 hod.

Synagoga Jevíčko
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POZVÁNKA

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.

Průmyslové muzeum v Mladějově otevírá své brány opět od 1. května. 
Po 33 letech od posledního zátopu a po 13 letech práce se nám s pomocí našich partnerů, sponzorů  
a přátel podařilo parní lokomotivu BS 80 z roku 1951 úspěšně opravit a uvést znovu do chodu. Poprvé 
ji v provozu můžete shlédnout v sobotu dne 4. května 2019. v 11:00 h. během slavnostního zahájení 
21.ročníku výletních jízd na mladějovské úzkokolejce. 
Jízdní řád naleznete na našich webových stránkách www.mladejov.cz 
Občerstvení zajištěno. 
Srdečně Vás zvou členové Průmyslového muzea a Mladějovské průmyslové dráhy. 

Foto a text: Eva Kopřivová

Zahájení sezóny v Průmyslovém muzeu 
v Mladějově na Moravě
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Šachový turnaj 

Starší kategorie:
Konečné pořadí po 7 kolech      

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

1 3 Ochmanský Vojtěch CZE 1428 Slavia  Boskovice 6 0,5 26 28

2 2 Bulva František CZE 1537 TJ Lanškroun 6 0,5 25 27

3 1 Borýsek Martin CZE 1635 Jevíčko 4,5 1 27 29

4 4 Kozelek Petr CZE 1314 Jevíčko 4,5 0 26 28

5 8 Gloser Vojtěch CZE 1126 Jevíčko 4 0 25 27

6 7 Nikolinko Tomáš CZE 1186 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3,5 0 20 22

7 10 Doležel Ondřej CZE 1057 Šachový klub Kunštát, z.s. 3 0 29 32

8 11 Hoferica Jindřich CZE 1030 ŠK Svitavy 3 0 21 23

9 5 Bohuňovská Tereza CZE 1220 ŠK Svitavy 3 0 19 21

10 13 Táborský Jan CZE 1005 ŠK Svitavy 2,5 0 23 25

11 12 Mičík Dan CZE 1025 TJ Slovan Moravská Třebová 2,5 0 20 22

12 14 Vašíček Marek CZE 0 Jevíčko 2,5 0 17 19

13 9 Straka Michal CZE 1105 TJ Slovan Moravská Třebová 2 1 22 24

14 6 Tanko Pavel CZE 1205 ŠK Svitavy 2 0 17 19

Mladší kategorie:
Konečné pořadí po 7 kolech      

Poř. St.č. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body PH 1 PH 2 PH 3

1 11 Smolík Matěj CZE 1000 Sokol Městečko Trnávka 6 0 25 26

2 22 Šmehlík Vojtěch CZE 0 TJ Slovan Moravská Třebová 5,5 0 28 31

3 1 Staněk Jan CZE 1145 Jevíčko 5 1 28 30

4 6 Hejč Jakub CZE 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 5 0 28 31

5 17 Pazderský Jakub CZE 0 ŠK Svitavy 4,5 1 26 29

6 10 Sieczka Petr CZE 1000 Brno 4,5 0 23 24

7 14 Daul Matyáš CZE 0 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 30 33

8 2 Alexa  Matyáš CZE 1000 Jevíčko 4 0 24 25

9 3 Doležel  Tomáš CZE 1000 Šachový klub Kunštát, z.s. 4 0 24 25

10 21 Větr Tobiáš CZE 0 ŠK Svitavy 4 0 23 25

11 12 Škobrtal Lukáš CZE 1000 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 0 21 22

12 5 Goš Radek CZE 1000 Sokol Městečko Trnávka 3,5 0 20 21

13 20 Václavíková Adriana CZE 0 ŠK Svitavy 3 0 25 28

14 4 Goš Přemysl CZE 1000 Sokol Městečko Trnávka 3 0 24 26

15 19 Přikryl Vít CZE 0 ŠK Svitavy 3 0 22 23

16 9 Sedlák Radim CZE 1000 Brno 3 0 19 20

17 18 Pernica Jakub CZE 0 ŠK Svitavy 2,5 0 24 26

18 15 Kopecký Lukáš CZE 0 ŠK Svitavy 2,5 0 20 21

19 8 Pospíšilová Miriam CZE 1000 Boskovice 2 0 19 20

20 7 Horník  Milan CZE 1000 Sokol Městečko Trnávka 2 0 17 18

21 13 Antoš Marek CZE 0 ŠK Svitavy 1 1 20 21

22 16 Motejzlík Karel CZE 0 ŠK Svitavy 1 0 21 22

Jiří Bulička
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SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ V RÁMCI 
KONÁNÍ  ZMN 2019

Město Jevíčko Moravská Třebová Velké Opatovice

JEVÍČKO 3. - 5. 5. 2019

Memoriál Zdeňka Sendlera

Mezinárodní etapový cyklistický závod - 43. ročník

INŽENÝRSKÉ STAVBY
BRNO, spol. s r.o.

Hudcova 588/70b

621 00  BRNO

tel.: 544 509 207

fax: 541 211 195

BRNOPARDUBICKÝ KRAJ

Závod míru nejmladších

Program ZMN

Pátek 3. května
MORaVSKÁ TřEbOVÁ 
9.45 h. Slavnostní zahájení na náměstí T.G.M. v Moravské Třebové,  
 Mažoretky Moravská Třebová
10.00 h. Start 1. etapy časovka na náměstí T.G.M. v Moravské Třebové
16.00 h. Start 2. etapy v biskupicích - 80 km
16.00 h. Soutěž v malování na chodník na Palackého nám. - předškolní a školní děti 

18.00 h. Cíl 2. etapy v Jevíčku na Palackého nám.

Sobota 4. května 
VELKÉ OPaTOVICE 
9.40 h. Slavnostní zahájení - Mládežnická ul.
9.45 h. Start 3. etapy ve Velkých Opatovicích -  23 km
10.20 h. Cíl ve Velkých Opatovicích - Mládežnická ul.
JEVÍČKO - Panský dvůr 
15.00 h.     Tvůrčí dílna - keramika, malování na sklo 
 Vystoupení dechové kapely  „Holóbkova mozeka“ 
15.00 h.  Start „Diváckého peletonu s Czech Blades“  
 na ul. K. H. Borovského k trase 4. etapy do Úsobrna
ÚSObRNO  
16.00 h.    Start 4. etapy v Úsobrně  -  77 km

JEVÍČKO - Panský dvůr
16.45 h. Vystoupení orchestru Etien band 
17.45 h.     Předpokládaný dojezd „Diváckého peletonu“ do Jevíčka
18.00 h. Cíl 4. etapy v Jevíčku na ul. K. H. borovského
19.30 h.      Vystoupení kapely „KabÁT revival“
21.00 h.  Vystoupení kapely „KROUNEX  – legendy se vrací“

                                         Neděle 5. května
JEVÍČKO
9.15 h. Start 5. etapy v Jevíčku - ul. A. K. Vitáka (sídliště) - Březina 
 časovka jednotlivců na 15,5 km, ul. K. H. Borovského 
12.30 h.   Start závodu 9. ročníku Poháru škol - ul. K. H. Borovského    
13.15 h. slavnostní vyhlášení 43. ročníku „Závodu míru nejmladších“
                      Vystoupení dětí z Mateřské školy Jevíčko, mažoretky „Amarion“
                      Ozvučení po oba dny zajišťuje Music Sound Systéms, Mirek Horký 
                      Občerstvení po oba dny zajišťuje Catering Morava

4. května od 9,00 do 11,00 hod bude uzavřena silnice 
Jevíčko - Velké Opatovice a Jevíčko - Uhřice. 
Příjezd do Penny bude umožněn ve směru od náměstí Brněnskou ulicí. 
Objížďka do V. Opatovic přes Smolno. Do Uhřic přes Jaroměřice oběma 
směry.

4. května od 17,45 do 18,30 
bude ulicemi Brněnská od Uhřic, M. Mikuláše, A. K. Vitáka, veden dojezd 
do cíle 4. etapy na ulici K. H. Borovského. V této době budou ulice pro 
ostatní provoz uzavřeny.

5. května od 9,00 do 12,30 hod. 
bude pro veškerý provoz uzavřena silnice Jevíčko – Smolná - Bělá - Bře-
zina. Objížďka přes V. Opatovice, Slatinu oběma směry.

Ve dnech: 4. května od 14,00 do 24,00 hod. a 5. května 
od 11,30 do 16,00 hod. 
bude ulice K. H. borovského uzavřena pro veškerý provoz. Dojezdy etap 
a kulturní program.

Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu  
a cyklistů, potřebujeme zajistit pořa-

datelskou službu na trati závodu. Zá-
jemci, starší 16ti let, hlaste se v in-
formačním centru od 25. 4. 2019. 
Odměna 70 Kč za hodinu. 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
TJ Cykloklub Jevíčko

Soutěž v malování  
na chodník
Soutěž bude probíhat v pátek 3. 5. 2019 
od 16.00 hodin do 18.00 hodin na Palackého náměstí 
v Jevíčku.  Věková kategorie: Předškolní a školní děti

Tvůrčí dílna
Tvůrčí dílna bude k dispozici v sobotu 4. 5. 2019 
od 14.00 hodin do 18.00 hodin v prostorách sýpky 
v areálu Panského dvora.
Děti zde mohou tvořit  např. z keramiky 
nebo malovat na sklo.
věková kategorie:  I. děti do 13 let
              II. mládež 14 až 20 let

TJ Cykloklub Jevíčko va spolupráci se ZŠ Jevíčko a reklamní agenturou  
RUSTIKA vyhlašují v rámci konání 43. ročníku cyklistických závodů  
ZMN 2019 následující soutěže:

všechny soutěže budou  
odměněny diplomem a cenamiwww.tjcykloklubjevicko.cz

Omezení silničního provozu  
a uzavírky SOUTĚŽE VYHLÁŠENÉ V RÁMCI 
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Přehled akcí a koncertů 
květen 2019 

 
 
 
 
 
 

Čtvrtek 9. května, 17:00 hod. 
Absolventský koncert a výstava prací výtvarného oboru, 

synagoga  
Středa 22. května, 17:00 hod. 

Žákovský koncert, synagoga 
Čtvrtek 23. května, 18:00 hod. 

Absolventský koncert, synagoga 
Pátek 24. května, 18:00 hod. 
Absolventský koncert, synagoga 
Úterý 28. května, 17:00 hod. 
Absolventský koncert, synagoga  

Čtvrtek 30. května, 17:00 hod. 
 Flétnový koncert třídy Lenky Holubové, sál Zámečku 

Pátek 31. května, 15:00 hod. 
 Koncert ZUŠ OPEN, Palackého nám. 

 
- - - VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ - - - 

Hledáte pěkný přivýdělek nebo plný příjem? Právě 
doplňuji tým a hledám ženy pro práci s novými  
produkty pro krásu a zdraví. Práce on-line nebo  

v živém světě, žádné běhání s balíčky, ani objednávání 
z katalogů. Info 774 765 437. 

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.

L E T N Í  T E N I S O V Ý  K E M P 
pro děti od 7 do 15 let pořádá ve dnech 15. 7. – 19. 7. 2019 

tenisový klub TC Jevíčko 

Program: 

Míčové hry - Pohybové hry - Výuka tenisu 
denně od 9:00 do 16:00 

Cena 1 000 Kč - pronájem sportovišť a náčiní, oběd, pitný režim 
(děti z Jevíčka 1 000 Kč, ostatní 1 200 Kč)  
Přihlášky a bližší informace do 31. 5. 2019 

Petr Veselka 724 228 949, veselkapetr@centrum.cz 
Radomil Sedlák 777 081 531, tcjevicko@seznam.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYSLIVECKÉ  POSEZENÍ   
SE SKUPINOU KÁZEŇ 

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE V SOBOTU 18. KVĚTNA 2019 OD 1100 hod. 
do areálu chovatelů na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na 

 

ZZVVĚĚŘŘIINNOOVVÉÉ      SSPPEECCIIAALLIITTYY  
TTOOČČEENNÉÉ  PPIIVVOO  AA  LLIIMMOO  

  
  
  

 
Pro děti a mládež projížďky na koních 

                                  
 
 

Vstup volný 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ JEVÍČKO VÁS ZVE 
V SOBOTU 18. KVĚTNA 2019 OD 11.00 hod.

do areálu chovatelů 
na ulici Brněnská č. p. 343 v Jevíčku na

ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
TOČENÉ PIVO A LIMO

Pro děti a mládež projížďky na koních            Vstup volný
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KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10

www.ktcz.eu
Nabídka platí pro nové i stávající zákazníky, kteří využívají pouze televizní službu a uzavřou novou Smlouvu na datový tarif

v období od 1. 5. 2019 do 31. 5.2019 s minimální dobou užívání 24 měsíců.

Pořiďte si smlouvu na

INTERNET s 50% slevou
WiFi router za zvýhodněnou cenu

Bezplatná aktivace, zápůjčka modemu

+ májové překvapení
Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailové adrese:

 info@ktcz.eu nebo na obchodních místech. 

Je máj, je lásky … a internetu čas 
… s internetem od nás se Vám láska nezasekne … 
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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

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. 

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. 

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

 

Kontroly: 461 326 387, 608 779 065 
Poruchy:  608 779 070, 608 779 060 

Kontrola kotlů na tuhá paliva s příkonem 10-300 kW je dle zákona 201/2012 Sb. 
povinná 1x za 36 měsíců (3 roky). 

Kontrolám provedeným v roce 2016 v roce 2019 končí platnost. 

Cena kontroly kotle na tuhá paliva činí 800,- až 900,- Kč vč. dopravy  
dle vzdálenosti a typu kotle. 
 
Kontrola a čištění plynových spotřebičů (kotlů) se provádí dle návodu výrobce, 
zpravidla 1x ročně. Cena kontroly a čištění plynového kotle je 650,- až 1200,- Kč 
dle typu kotle.  

Na možnost kontroly Vašeho kotle se informujte telefonicky nebo e-mailem. 
Tel: 461 326 387, 608 779 065. E-mail: bidmon.ml@bidmon.cz  

V případě zjištění nedostatků při kontrole zajistíme jejich odstranění. 

Možnost zajištění výměny kotlů za podpory kotlíkových dotací (až 127.500,- Kč) 

Montáže kotlů na tuhá paliva, plynových kotlů a tepelných čerpadel. 

Hledám ke koupi domek v Jevíčku nebo  
i v okolí do 20 km. Tel.: 604 126 290.
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Prosba jevíčských myslivců
Opět přebírá vládu v přírodě jaro, a proto se myslivci obrací na svo-
je spoluobčany z Jevíčka. Jistě všichni vítáme činnost ochránců přírody  
v akci „Ukliď svou vlast“. Tato akce proběhla 6. 4. a pro toho, kdo chodí 
častěji do přírody, je milým zjištěním, že v okolí cest, silnic a polních cest 

ubylo, nebo úplně zmizelo 
množství odpadků neukáz-
něných lidí. To je to lepší 
zjištění, které s povděkem 
přijímáme všichni. Již méně 
si mnozí uvědomujeme, že 
v přírodě se rodí s přícho-
dem jara také nový život.  
A právě z těchto důvodů, 
Vás spoluobčany, žádá-
me nejen jako myslivci, 
ale i jako ochránci příro-

dy a jedni z hospodářů v krajině o pochopení, že je zapotřebí zvláště  
v tomto období kladení mláďat, hnízdění různých druhů ptactva a po-
dobně, dopřát nezbytný klid. Nechceme nikoho omezovat  v pohybu  
v přírodě. Chceme Vás jen požádat, aby jste v tomto období nenechávali 
volně pobíhat své psí kamarády v okolí vodních ploch, v polích, nebo 
v lese. Alespoň dva měsíce, kdy je to pro přírodu tak důležité, vydržte 
a odměnou Vám bude možná pozorování mláďat, aniž byste museli za 
některými druhy do ZOO. Nechceme, aby bylo nutné přikročit k žádos-
tem městského úřadu o omezení vstupu do určitých lokalit na základě 
zákona 449/2001 Sb., odst. ochrana myslivosti §8 a §9. Věříme, že naši 
občané vědí, co je pro přírodu nejdůležitější a přidají se k nám v tomto 
jarním období. Bude jim odměnou náš vděk a krásná živá příroda. Ještě 
jednou děkujeme.

Za MS Jevíčko z. s. Pavel Komárek

Památnik pro tetičko
Moja jevičská tetička Mařka je ož pěkně profláknotá. No baže, mužo za 
to hlavni miró já, protože čas vod časo vo ni napišo nějaké canc. Vona 
si teho ale moc nevšimá a mesli si svy. Každé bilé deň hneť po ráno na-
startoje svyho pěšiho oře a verazi na náměsti. Cely ho vobende, zastavi 
se v tabáko, prolestoje čerstvy novine, splkne s osádkó koloniálo, někde 
si dá aji k temo štamprlo, kópi něco k zakósnoti a hotiká honem dom. 
Eště ho kostela nevopomene hodělat křižek. A tak to probihá skoro ka-
ždé boži deň.
A tož jsem se nad jejim každodennim rituálem zameslel. No to se někde 
stane, že člověka rovnó napadnó nějaky hřešny mešlenke. Povidal sem 
si, že be si zaslóžela, abe ji radni nechale na renko postavit socho če 
aspoň pěknó památečni desko. Ož jenom proto, že má jevičsky náměsti 
tak toze ráda a je jeho pravidelnym dopolednim hostem e štamgastem.
No ja, ale kde se na takové pomnik vezmó penize? Jak přeméšlim, tak 
přeméšlim nic klódnyho mě nenapadá. Kdebech požádal mistni městké 
hóřad, orčetě be to zamitle a tvrdile be mně, že na takovy velomenine 
nemajó penize. A možná, že be na mě vetahle aji nějaké palagraf za 
veřejny pobořováni e neplecho. No ja, to be mymo nápado nasadile 
eště pěknó korono! A sténak, debe došlo k hlasováni, pro be bel akorát 
jeden zastupitel a k temo to je eště s tetičkó vzdálená přizeň.  
A tak sem v této kroté ževotni chvilce šil navštivit stréčka Cyrdo Vostrče-
la, hóřeckyho rodáka. Řikám si, nic za to nedám. No ja, stréček ale ož vo 
mym geniálnim nápado věděl napřeť. Meze ledma se málo co hototlá. 
Sotva sem vešil do dveři, ož na mě spostil: „Copak tě nemá te kluko hló-
pá, deť ževém ledum se nikde žádny pomnike nestavijó! A navic, sténě 
be ji to ani nebelo recht.“
A bel sem veléčené hneť. No tož mně nezbévá, než si postit záznam  
z městské kamere a divat se, jak si to tetička hneť po ráno fištrónske 
štrádoje po hlavnim městskym rynko města královskyho – města Je-
vička.

Pavel Kyselák

 

 

 
 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI   KVĚTEN   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

 

4. 5.   MALOVÁNÍ NA SKLO – Panský dvůr 

 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

2. 5 HRÁTKY 
7. 5 PŘÍSLOVÍ, CITÁTY 

15. 5. NÁSTRAHY LÉTA 

22. 5. ZPÍVÁNÍ 

29. 5. VYCHÁZKA 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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Župní turnaj ve FLORBALU
Během posledního březnového víkendu se ve sportovní hale Tyršovy 
plovárny uskutečnil sokolský župní (krajský) turnaj ve florbalu v kate-
goriích mladších žáků, dorostenců a mužů. Z kterého vždy první tým 
postupuje na oblastní přebor západ v Praze. V sobotu 30. 3. se v kate-
gorii II. starší žáci/dorostenci mezi sebou utkaly 3 družstva ze Sokola 
Letohradu, Rovně a DDM Moravské Třebové. Turnaj se hrál dvoukolově, 
kde tým Letohradu ani jednou nezaváhal a stal se přeborníkem župy.  
V III. kategorii junioři/muži se na prvním postupovém místě umístili 
loňští přeborníci ČOS ze Sokola Roveň. Na 2. postupovém místě borci  
z Městečka Trnávky. Třetí místo vybojovali hráči domácího Sokola Je-
víčko a to především díky svému brankáři Tomáši Hanákovi, který byl 
vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. Bramborovou medaili si odvezl 
Sokol Makov a pátým družstvem byl Sokol Osík. V neděli 18. 3. do Jevíč-
ka přijeli mladší žáci ze sokola Letohrad, proti kterým nastoupil domácí 

sokolský tým a DDM Mo-
ravská Třebová. V kategorii 
Ib) mladší žáci ve věku 11 
až 13 let domácí družstvo 
bohužel nevybojovalo  
1. místo jako minulý rok. 
Do Prahy za naši župu 
postoupil Letohrad, kte-
rý zmařil šanci jevíčského 
celku, kdy během posled-
ní minuty 2. zápasu  nej-
prve snížil na 4:5 a po té 

7 sekund před koncem vyrovnal, což mu stačilo na postup. Celovíken-
dového přeboru se zúčastnilo 97 sportovců z Pardubického kraje. Za 
TJ Sokol Jevíčko bych chtěl poděkovat všem organizátorům – Oldřichu 
Loubalovi, Dáše Pluskalové, dále správci haly Radku Sedlákovi a pro-
vozovatelům Kavárna – Bar 2. Svět manželům Ivkovičovým za hladký 
průběh turnajů. A samozřejmě i našemu trenérovi žáků Láďu Vaškovi.

náčelník T.J.Sokol Jevíčko Vít Musil

  T. J. Sokol Jevíčko, oddíl florbal

Šachový turnaj
Poslední březnovou sobotu se v Jevíčku uskutečnil šachový turnaj mlá-
deže. Turnaj se konal v budově základní školy a byl rozdělen na dvě 
věkové kategorie. Dohromady se ho zúčastnilo 36 hráčů z širokého okolí 
Jevíčka. V mladší kategorii zvítězil Matěj Smolík z Trnávky. Mezi staršími 
hráči se stal vítězem Vojtěch Ochmanský z Boskovic. Nejlepšími hráči 
domácího oddílu se stali Martin Borýsek a Jan Staněk, kteří skončili ve 
svých kategoriích shodně na 3. místě. Jiří Bulička
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Společenská rubrika
duben 2019

Naši jubilanti: 

Marie Matochová 
Jiřina Neubauerová 

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci:

Zora Prchalová 
Filip Procházka 
Blahopřejeme rodičům i dětem.

Obec Biskupice

POZVÁNKA
Přátelské posezení  

s důchodci 
V neděli 12. května 2019 pořádá ČČK 
Biskupice za finančního přispění obce 
„Besedu pro důchodce“. Setkání se 
uskuteční v 15.00 hod v kulturní míst-
nosti. I letos se můžete těšit na vystou-
pení dětí z místní MŠ. Přednášku na 
téma: „Zajímavosti z regionu - aneb to 
co možná nevíte“ si pro Vás připravil 
pan Mgr. Adam Wiltsch. Pozvání také 
přijal starosta obce pan Dalibor Šebek, 
který Vás seznámí s plánovanými úpra-
vami obce. Na oba hosty si můžete při-
pravit různé otázky, dotazy, připomínky 
atd. Občerstvení a příjemné posezení je 
zajištěno. Srdečně Vás zveme a těšíme 
se na Vás.             

Helena Neuerová, ČČK

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 občerst-
vení, pečené makrely.

Velikonoční dílna 
V sobotu 13. dubna uspořádala Irena Havlíčková a SPOZ v nových prostorách Technic-
kého zázemí obce pro děti i dospělé již tradiční velikonoční dílnu s vajíčkovým rautíkem.  

Každý návštěvník dílny si mohl vyrobit 
mrskačku, velikonoční vajíčko, velikonoční  
ozdůbku, nebo se přišel jen tak podívat.  
Pro děti byla opět přichystána soutěž v hle-
dání velikonočních vajíček a také nechyběl 
velikonoční rautík, který přichystala Lucie 
Antlová a Verča Sekerková. 
Chtěl bych všem organizátorům, členům 
SPOZ a všem dětem a návštěvníkům veli-
konoční dílny poděkovat, že nám pomáhají 
udržovat velikonoční tradice a zvyky.

 Filip Procházka, místostarosta obce

Mateřská škola Biskupice, 
okres Svitavy zve děti  
k zápisu do MŠ  

na školní rok 2019/2020 
v úterý 7.5.2019 v době  

od 16,00 do 17,00 hodin.

K zápisu je potřeba donést rodný 
list dítěte a lékařsky potvrzenou 
Žádost k přijetí dítěte do MŠ, 

kterou si můžete vyzvedávat v MŠ 
Biskupice, či stáhnout ze stránek 

školy (v sekci Přijímání dětí).

Kontaktní údaje: 
Biskupice č. 144, 569 43 Jevíčko

Telefon: 776 583 015
E-mail: ms.biskupice@seznam.cz 

http://ms.biskupice.cz/

OBEC BISKUPICE
Biskupice č. p. 11, pošta 569 43 

Jevíčko
 

UPOZORNĚNÍ
Z organizačních důvodů bude 

OÚ Biskupice pro veřejnost 
otevřen v měsíci květnu 2019 

následovně:

pondělí 6. 5. 7:30 – 16:00
úterý 7. 5. 7:30 – 16:00

pondělí 13. 5. 7:30 – 16:00
úterý 14. 5. 7:30 – 16:00

pondělí 27. 5. 7:30 – 16:00
úterý 28. 5. 7:30 – 16:00
středa 29. 5. 7:30 – 11:30

Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek
 starosta obce

S Biskup
áčkem  

do škol
ky! 
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Ukliďme Česko, ukliďme Biskupice 
Naše obec se i tento rok zapojila do projektu Ukliďme Česko. Oslovili jsme naši mládež  
a moc nás potěšilo, že přišli všichni a v hojném počtu. Vydali jsme se proto v den D v so-
botu 6. dubna na všechny příjezdové cesty do obce a na místní vlakovou zastávku. Minulý 
rok jsem lamentoval nad výsledky úklidu, tolik nepořádku, ale letos - situace se výrazně 
zlepšila. Pořád je ale odpad tam, kde nemá být. A velkou měrou k tomu přispívají kuřáci  

a teenageři... Myslím si, že když 
opravdu všichni budeme dbát zá-
kladních principů, můžeme se brzy 
těšit na příjemné procházky čistou 
krajinou. Rád bych poděkoval všem, 
kteří si uvědomili vážnost situace  
s odpadky a začali využívat k tomu 
určené nádoby a ne příkopy vozo-
vek... Rád bych poděkoval všem, kte-
ří si uvědomili vážnost situace na poli  
s odpadky a začali využívat k tomu 
určené nádoby a ne příkopy vo-
zovky. A hlavně děkuji všem dětem  
a dobrovolníkům, kteří pomáhali při 
sběru odpadků. 

Filip Procházka, místostarosta obce

! UPOZORNĚNÍ !
Oznamujeme občanům, že v pátek 17. 
května 2019 bude do naší obce přistaven 
kontejner na směsný komunální odpad. 

Kontejner bude přistaven 
k čistírně odpadních vod 
a uložení odpadu bude 
možné pouze za přítomnosti 
pracovníků obce a to:
v pátek 17. května 2019 od 
16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 18. května 2019 od 
8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 
do 17:00 hod.

Směsným komunálním odpadem se 
rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevejde do 
popelnic, papír, lepenka (lepenkové obaly 
větších rozměrů), sklo (obaly větších 
rozměrů např. demižony, zrcadla, textilní 
materiál (např. koberce), dřevo (např. 
vyřazený nábytek, odpad z prořezávek 
dřevin), matrace, plasty (např. obaly 
větších rozměrů – sudy), kovy (např. 
kovový nábytek, sudy), objemový odpad 
neobsahující nebezpečné látky atd.

Do kontejneru nepatří 
nebezpečný odpad!!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, 
baterie, výbojky, obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek, barvy

! UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme občany, že dne 
13. května 2019 (pondělí) se  
v naší obci uskuteční mobilní 
sběr nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod. stanoviště 
Biskupice u hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.
Nebezpečným odpadem se rozumí 
zejména:
plechovky od barev, znečištěné hadry, 
odpadní kyseliny, odpadní ředidla, obaly 
obsahující zbytky nebezpečných látek, 
filtry, pneumatiky 

ELEKTROODPAD JE 
VYBÍRÁN OBCÍ
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci květnu: 

 Marie Lexmanová
 Milan Berky
 Jarmila Továrková
 Jaroslav Vykydal
 Richard Balvín
 Hana Nováková
 Marie Švancarová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.

Kouzelník  
v mateřské škole

Druhý dubnový týden dopoledne nás na-
vštívily děti ze základní školy a netrpělivě 
jsme všichni očekávali návštěvu kouzelníka. 
Představil se jako Jiříček a hned se pustil 
do kouzlení. Vystoupení kouzelníka se nes-
lo v duchu Harryho Pottera, bylo napínavé  
a velmi zábavné. Na úvod předváděl různé 
triky s kroužky, kartičkami a šátky. Následo-
valo aktivní kouzlení, do kterého byly zapo-
jeny nejenom děti, ale i paní učitelky. Na zá-
věr vystoupení děti utvořily dlouhého hada 
a při veselé písničce procházely prostorem 
třídy S kouzelníkem jsme se rozloučili dlou-
hým potleskem.                                           

 Melková Ivana, učitelka MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Chornice 
na školní rok 2019/20 se uskuteční

v úterý 7. 5. 2019 
od 12.30 do 15.00 hod.

v budově mateřské školy – ul. Sluneční č. 231

Žádáme rodiče, aby se dostavili se svým dítětem 
a přinesli jeho rodný list.

Vynášení Moreny
Děti z MŠ v Chornicích společnými silami vyrobily Morenu – bohyni zimy a 21. 3. 2019 jsme se 

mohli rozloučit se zimou vhoze-
ním Moreny do řeky. Vynášení 
Moreny začaly děti básničkou 
„O strašákovi s velikým nosem“ 
a písní „Na jaře“. Za doprovodu 
různých chrastítek a rolniček 
jsme se vydali směrem k řece, 
kde jsme následně pokračo-
vali se zpěvem písní a pozoro-
vali jsme, jak Morena pluje po 
proudu řeky. Procházky se měli 
možnost zúčastnit také rodiče, 
babičky, dědečci a všichni, kteří 
chtěli společně s dětmi strávit 
příjemný slunný den. 
         Za MŠ Bc. Jana Richterová

Firma RUSTIKA se omlouvá
za chybnou verzi upoutávky 

na Zápis do 1. tříd  
a Chornický vandr

v dubnovém zpravodaji.

Velikonoční tvořivé 
odpoledne s rodiči

26. 3. 2019 se v MŠ Chornice uskutečni-
lo velikonoční tvoření. Děti si společně  
s rodiči měli možnost vyrobit velikonoční 
ovečku z papíru a ze dřeva zajíčka. Děti se 
aktivně zapojily a společně s rodiči byli 
velice kreativní. Vyrobené ozdoby si děti 
odnesly na výzdobu domů.
    Za MŠ Bc. Jana Richterová 
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V posledním březnovém týdnu se šest žáků druhého stupně základní školy v Chornicích zúčastnilo 
společně s žáky gymnázia Jevíčko a základní školy Jevíčko zájezdu do města Bath na jihu Ang-
lie. Žáci byli ubytováni v hostitelských rodinách, dopoledne měli jazykový kurz s rodilými mluvčími  
a odpoledne jezdili na výlety. Navštívili například římské lázně v městě Bath, Stonehenge, hrob krále 
Artuše v klášteře Glastonbury, katedrálu ve 
Welsu a město Bristol. Poslední den zájezdu 
byla celodenní prohlídka Londýna, na které 
žáci viděli nejznámější památky a místa jako 
Big Ben, London Eye, Westminster Abbey, 
Buckingham Palace, Soho, čínskou čtvrť, Tra-
falgar Square, Piccadilly Circus, Tower, Tower 
Bridge nebo nultý poledník v Greenwich. 
Prohlídka města byla zakončena plavbou 
lodí po řece Temži. Během celého zájezdu 
měli žáci mnoho příležitostí k procvičování 
anglického jazyka a poznávání života v cizí 
zemi.

Mgr. Barbora Doleželová

Jazykově poznávací zájezd do Velké Británie

Staré pohlednice obce
Vážení spoluobčané, 

vlastníte-li staré historické pohlednice obce Chornice, prosím o jejich krátkodobé zapůjčení. 
Můžete je přinést do kanceláře obecního úřadu, nebo jejich zapůjčení nabídnout telefonicky 

na čísle 461 327 807. Po použití budou pohlednice všem vráceny. Děkuji.

Jiří Smékal, starosta obce
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Základní škola Jaroměřice a její čtení, které pomáhá
Žáci 4. třídy naší školy jsou přihlášení do celorepublikového projektu 
Čtení pomáhá, kde díky svým načteným knihám a správně zodpověze-
ným otázkám získají 50,- Kč, které posléze věnují některým vybraným 
charitám či potřebným lidem. Za necelý měsíc se jim podařilo vybrat  
a přispět neuvěřitelných 20 050,- Kč. 
Čtení je opravdu baví, a tak se i každý měsíc účastní soutěže Knihorej  
v rámci projektu Celé Česko čte dětem. I tady sklízí své úspěchy, neboť  
v hráli jak v měsíci lednu i únoru, tak i v měsíci březnu, kde se podařilo 
získat prvenství i žákům 5. třídy. Páťáci navíc také rádi píší své vlastní 
knihy.

   Přejeme krásné chvíle s knihami Mgr. Marcela Švancarová  a její malí velcí čtenáři

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví:

LUDVÍK DAMBORSKÝ

BOŽENA HLOUŠKOVÁ

VLASTA REČKOVÁ
Všem jubilantům přejeme  
pevné zdraví a optimismus  
do dalších roků.

Těšíme se na naše budoucí 
prvňáčky

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 za námi do školy přišli 
budoucí prvňáčci ke svému zápisu. Nervozita 
nechala některé chladnými, jiní potřebovali 
chvíli čas, aby mohli ukázat své dovednosti  
a znalosti. Všichni byli moc šikovní a dokonce 
si i s panem ředitelem zazpívali. Na rozlou-
čenou dostali dárečky a pamětní list. Už jen 
zbývá v září s aktovkami za námi dorazit. 
Těšíme se na vás, naši prvňáčci, za celou školu  

Mgr. Marcela Švancarová

Babské bál 2019
V sobotu 16. března 2019 se konal již čtrnáctý ročník „Bab-
ského bálu“. Tentokrát byl bál hodně očekávaný, protože 
na scénu se vrátila „stará garda“, původní stará sestava 
Vjechétku. Pro konání bálu Vjechétek oslovil pana Šimka  
z Hanácké Krčmy a to, jak se se svým personálem k celé 
akci postavil, bylo úžasné. Vše bylo pro účinkující soubor  
i pro hosty připraveno na jedničku. 
Úvodního a původního slova se ujala nejstarší a zakládají-
cí členka souboru paní Anna Najerová. Každé vystoupení 
bylo vždy odměněno obrovským potleskem. Hlavně sólist-
ky souboru Věra Grimmerová, Markéta Grulichová, Věra 
Hrbatová a Šárka Vávrová vždy rozburácely celý sál. K vý-
borné náladě přispěla i kapela „Stofka“ s paní zpěvačkou. 
Patří jim též upřímný dík. Právě od kapelníka přišla SMS, 
která velmi potěšila. Stálo tam: “Jaroměřice mají poklad - 
mají Vjechétek!“
Poděkování náleží všem sponzorům za dary do tombo-
ly, které na bál věnovali, kameramanovi Míšovi Luterovi  
a všem příznivcům a přátelům, kteří se přišli s Vjechétkem 
rozloučit. Letošní bál byl totiž jakýmsi rozloučením, pomy-
slnou tečkou v činnosti souboru.
Závěrem si vzala slovo paní Zdena Tillerová, která  
s dojetím poděkovala kamarádkám z Vjechétku za krás-
ných 14 let, které na svých vystoupeních prožily. Avšak 
největší dík patří právě Zdeně Tillerové, bez které by 
Vjechétek nikdy nevznikl. Za ta léta soubor rozdal na svých 
vystoupeních mnoho radosti a dobré nálady. Zda se z po-
myslné tečky stane otazník, to prověří čas.

Vjechétek

Oznámení
Oznamujeme občanům, že pan Ladislav Se-
kanina rezignoval na funkci zastupitele obce 
Jaroměřice. Od 1. 4. 2019 jej v zastupitelstvu 
vystřídá první náhradník - pan Petr Bombera.
Panu Sekaninovi děkujeme za dosavadní prá-
ci pro zastupitelstvo  i pro občany Jaroměřic.

Zastupitelstvo obce Jaroměřice

Noc s Andersenem 2019
V pátek 29.3.2019 se v Jaroměřické základní škole sešlo 53 dětí, 7 učitelek a dvě knihovnice, 
aby oslavili narozeniny Hanse Christiana Andersena. Scénkou jsme si připomněli jeho dětství, 
krátkým videem jeho domovinu. Žáčci hledali styčné body v tvorbě Ondřeje Sekory a H. Ch. 
Andersena, kterými byla příroda a zejména ptáci.  Krásným zážitkem bylo setkání s pravými 
opeřenci, které přivezl pan Abraham do atria školy. Děti se dozvěděly něco o sovách a mohly si 
pohladit puštíka bradatého. Po setmění se odvážní školáci hledali na stezce odvahy rozházená 
písmenka. Tajenku prozradili v knihovně a napsali i pohlednici rodičům. Ráno dostali všichni 
nocležníci dárek od firmy S-cart a placku na památku.
Velký dík patří všem, kteří pomohli s organizací. Byli to starší žáci a rodiče, kteří pomohli připra-
vit jídlo a zajistili dozor na stezce odvahy.
Noc proběhla v pohodové atmosféře a proto už se těšíme na další, u nás v Jaroměřicích již 
patnáctý ročník. Obecní knihovna

Pochod Jarní přírodou
V sobotu 16. 3. 2019 uspořádal oddíl turistiky 
TJ Jaroměřice 43. ročník Pochodu Jarní pří-
rodou. Počasí bylo jarní. Ráno bylo zataženo  
a slabě pršelo. Později pršet přestalo, ale celý 
den slabě foukalo. Cesty byly dobré, ale mís-
ty blátivé. V lese, v horních partiích byly místy 
nové polomy. Ale ty se daly obejít. Na trasy 
pochodu se vydalo celkem 455 turistů. Počet 
turistů na pěších trasách: 7 km - 266, 16 km 
- 150, 23 km - 25, 38 km - 7. Cyklotrasy absol-
vovalo 7 cykloturistů. Nejstarším turistou byl 
František Přidal z Jaroměřic, nejmladší turist-
kou byla Izabela Tomanová z Městečka Trnáv-
ky a nejvzdálenějším turistou byl Lubomír Pre-
kopa ze Senice na Slovensku. Nej obdrželi od 
pořadatelů knižní publikace. Odměnou všem 
turistům byli pamětní list a perníková medai-
le. Všem pořadatelům, sponzorům a turistům 
děkujeme.

Výbor oddílu turistiky TJ Jaroměřice 

Mladí badatelé
Starší žáci naší školy se věnují projektu Laborky.cz a my mladší nechceme zůstat pozadu. Zkou-
mání a bádání nás baví, a proto se s žáky 4. třídy pravidelně scházíme jednou týdně v bada-
telském klubu. Ten je převážně zaměřen na provádění pokusů s jednoduchými pomůckami  
a odpadovým materiálem. Hlavním smyslem našeho badatelského kroužku je motivovat děti 
k pozitivnímu přístupu k přírodovědným předmětům. Při pokusech se tak děti učí schopnosti 
pozorování, soustředění, správnému vyjadřování. Rozvíjí i jemnou motoriku a při spolupráci 
navazují bližší kontakty se spolužáky. A pokud se nám pokusy povedou, radost z vlastního 
úspěchu je veliká!
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Beseda s Petrou Martiškovou
V rámci března – měsíce čtenářů jsme měli tu čest v Jaroměřicích při-

vítat spisovatelku Petru Martiškovou, 
která žáky třetí až páté třídy seznámila 
s procesem vzniku knihy od jejího na-
psání po tisk v tiskárně. Následně je pro-
vedla svojí knížkou Hastrmanka Evelínka  
a zlatá rybka a ukázala jim, jak je důle-
žité myslet na přírodu a prostředí kolem 
nás. Setkání s paní Martiškovou bylo po-
učením i inspirací. Obecní knihovna

1. 5. STARCI NA CHMELU, středa, zájezd do Moravského divadla 
v Olomouci. Cena: 465,-Kč (370,- vstupenka, dopravné 95,-).
Odjezd autobusu v 16:40 z Biskupic, 16:50 z Jevíčka, 17:00  
V. Opatovice, 17:10 Jaroměřice. Zájem se zálohou prosím 
potvrďte v knihovně do 16.4.2019.

4.5. JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝPĚSTKŮ ČI PŘEBYTKŮ, sobota, 
9:00-16:00, Dům zahrádkářů Jaroměřice. Výpěstky a přebytky 
přijímáme v pátek 3.5.2019 od 17:00-19:00.

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

9. 5. TVOŘENÍ PÍSKOVÝCH MANDAL, čtvrtek, 15:00-17:00, budova 
ZŠ. Kurz vede paní Vítková, účastníci hradí pouze šablonu (35-40 
Kč). Prosíme zájemce, aby se přihlásili v knihovně.

12. 5. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, neděle, 9:30 a 10:30, v obřadní síni obecního 
úřadu.

17. 5. NEPÁL, pátek, od 17:00, ve Volnočasovém areálu.
 Přednáška o lidech, životě a přírodě očima cestovatele Jiřího 

Vokála.
18. 5. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00 ve 

volnočasovém areálu.
19. 5. BENEFIČNÍ KONCERT PRO KALVÁRII, neděle, 18:00, kostel 

na Kalvárii. Vystoupí pěvecké sbory Cantus Jaroměř a Octopus 
Brno.

26. 5. VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 70. VÝROČÍ LETECKÉ HAVÁRIE, 
neděle. Program: 13:00 sraz účastníků v Jevíčku před 
hotelem Morava, 14:00 uctění památky položením věnců 
u pomníku v Jevíčku, 14:30 odjezd do Jaroměřic, 15:00 
uctění památky položením věnců u pomníku v Jaroměřicích, 
15:30 přelet vojenských letounů AČR. Pořádá město Jevíčko  
a obec Jaroměřice.

CHARITATIVNÍ DÍLNIČKA, každý čtvrtek, od 16:00, v Domě zahrádkářů.
Výroba šitých drobností pro seniory. Zapojit se může každý.
CVIČENÍ PRO MAMI A MIMI pro tento školní rok ukončeno v dubnu. 
Informace obdržíte v knihovně.
Připravujeme:
15. 6. POHÁDKOVÝ LES V JAROMĚŘICÍCH, sobota
Případné změny budou oznámeny, kontakty OK, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                                                               

PROgRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
KVĚTEN 2019

Jarní trhy
V sobotu 13. dubna 2019 bylo na hasičárně živo. Přijelo množství pro-
dejců z širokého okolí a tak měli návštěvníci možnost nakoupit nejen 
různé přísady, dekorace a drobnosti do bytu, ale také tradiční zabijač-
kové pochoutky, velikonoční perníčky a pečivo i jaroměřické pivo. Kvůli 

chladnějšímu počasí došlo  
i na svařáček. Pršet naštěstí 
začalo až k polednímu, kdy 
se všichni rozeběhli domů, 
do sucha. Děkujeme všem, 
kteří se na přípravě podíle-
li a vytvořili tak příjemnou 
jarní atmosféru.

Sbor pro občanské záleži-
tosti a Obecní knihovna

NEPÁL
L i d é ,  ž i v o t  a  p ř í r o d a  o č i m a  c e s t o v a t e l e  J i ř í h o  V o k á l a

Obecní knihovna Jaroměřice Vás zve na cestopisnou přednášku

v pátek 17.5.2019 v 17:00 ve Volnočasovém areálu

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme Jaroměřice

Jaroměřičtí školáci se letos opět  zapojili do celorepublikové akce 
Ukliďme Česko. Celé páteční dopoledne se věnovali úklidu Jaroměřic. 
Nasbírali několik plných pytlů odpadků a všichni občané se tak můžou 
těšit z pohledu na čisté okolní prostředí. 

Návštěva dětí z MŠ Biskupice v knihovně
Deštivé čtvrteční odpoledne strávily děti z MŠ Biskupice v knihovně. 
Společně našly zatoulaná zvířátka a hledaly jejich příběhy v obrázko-
vých knížkách. Potom jsme přečetli příběh jezevce Chrujdy a nakonec 
si děti prohlédly knížky podle svých zájmů. Doufám, že se budu setká-
vat v knihovně nejen s těmito dětmi při návštěvách s rodiči.
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                         PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou 

užitkovost)
• 13:30 Jevíčko (na náměstí před sochou TGM)
Prodej 28. 5. 2019
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex 
(vysoká užitkovost, hnědá vejce), Vlaška koroptví, kuřice modrá, 
kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Moularden (kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, 
krůty, holokrčky, kalimera, brojlerová kuřata, perličky

Další termíny prodeje: 22. 7. 2019
Info a objednávky: gallus Extra s. r. o., Hubenov 20,  
588 05 Dušejov, www.prodej-drubeze.cz, tel.: 567 212 754, 
567 214 502, mob.: 731 701 331, 734 833 158, 
Po–Pá 7–15 h!, e-mail: info@prodej-drubeze.cz

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

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 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.

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


