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Fotoaktuality

Letošní vánoční strom je z ulice K. Appla

Nemocné lípy na náměstí nahradí nové 
platany

Objekt bývalého PBH na ulici Barvířské čeká 
zásadní přestavba

Realizace projektu zateplení budov v areálu mateřské školy je u konce
Na konci listopadu byl realizačně dokončen projekt energetických úspor v areálu Mateřské školy 
Jevíčko. Projekt řešil zateplení pláště všech budov a zateplení plochých střech. Došlo k výměně 
oken a dveří v hospodářském pavilonu a pavilonu školky, kde byla podmínkou dotace z OPŽP 
výměna stávajících plastových oken za okna s izolačním trojsklem. Počet oken ve spojovacích 
chodbách byl snížen, nepoužívaný „krček“ mezi hospodářským pavilonem a chirurgickou ambu-
lancí byl zdemolován. V rámci projektu vzniklo nové zastřešení dvora, po obvodu budov došlo  
k ošetření zemní vlhkosti, bylo provedeno nové zadláždění zpevněných ploch a jejich odvodnění. 
Nedílnou součástí projektu bylo také osazení rekuperačních jednotek pro výměnu vzduchu ve 
všech třídách včetně tříd ZŠ nad chirurgickou ambulancí. Rekonstrukce řešila také výměnu stáva-
jícího kotle za dva nové závěsné kondenzační kotle BAXI pro ohřev vody a otápění pavilonu MŠ.
Takto rozsáhlá realizace se neobešla bez organizačních opatření a ústupků při užívání budov ze 
strany MŠ, ZŠ i chirurgické ambulance. Za spolupráci a shovívavost patří poděkování vedení MŠ, 
ZŠ i MUDr. Melkové. Nejcitelnějším provozním opatřením bylo uzavření jedné ze tříd na začátku 
října. Poté, co byly opět zprovozněny třídy MŠ, se po měsíci užívání v jedné z horních tříd začal 
projevovat pach, který ukazoval na přítomnost ropného produktu. Ředitelka MŠ proto neodklad-
ně rozhodla o sestěhování dětí do zbývajících tříd a zřizovatel na její návrh objednal měření vnitř-
ního prostředí certifikovanou společností EMPLA AG, s. r. o. Hradec Králové, které proběhlo dne 
15. října. Paralelně byla zjišťována příčina pronikání pachu do vnitřních prostor třídy a provedena 
technická opatření pro jeho odvětrávání, protože naměřené hodnoty znemožňovaly její užívání.
Z pozice zřizovatele a investora je město Jevíčko nuceno se důrazně ohradit proti fámám, které 
se šířily ohledně vzniku zdravotních komplikací, tyto nám nebyly hlášeny ani ze strany rodičů, ani 
ze strany personálu. K vysvětlení pravděpodobné příčiny a přijatých opatření proběhla na začátku 
listopadu informativní schůzka s rodiči, na které bylo dohodnuto kontrolní měření v nezasaže-

ných částech MŠ. Následná kontrola Krajské hygie-
nické stanice, pracoviště ve Svitavách konstatovala 
správnost postupu ze strany zřizovatele a vedení MŠ 
s tím, že třída zůstane uzavřena do úplného odstra-
nění problému. Pro další chod MŠ je nejpodstatnější, 
že kontrolní měření na dalších čtyřech měřících mís-
tech z 21. listopadu neprokázalo zvýšené koncentra-
ce škodlivých látek. Za nezbytný „zhuštěný“ provoz 
ve zbývajících třech třídách se personálu, rodičům  
i dětem omlouváme.
Město poskytlo projektovou a realizační dokumenta-
ci společnosti QUALIFORM a. s. Brno, která se zabývá 
odbornými expertízami v oblasti stavebnictví, z dů-
vodů potvrzení předpokládané příčiny. Tou je prav-
děpodobně pronikání zápachu z nově zabudova-
ných materiálů ve střešním plášti přes dutiny a spáry  
v původních konstrukcích. Město Jevíčko nadále in-
tenzivně jedná se zhotovitelem o stavebním opatře-
ní k ještě účinnějšímu odvětrávání střešní konstrukce 
tak, aby mohl být problém uspokojivě vyřešen. Ze 
strany zřizovatele i vedení MŠ bylo postupováno 
rozhodně a zodpovědně tak, aby děti nebyly vysta-
veny nebezpečí případných zdravotních komplikací.

Vedení města a MŠ Jevíčko
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Společenská rubrika 

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

Valentina Řikovská
Pavel Otruba
Vlasta Smékalová
Božena Horáková
Alena Ritterová
Jaromír Skočovský
Jaromír Novák
Metodějka Šponerová
Jaroslav Wolf
Rudolf Spáčil 

Investiční výhled roku 2019 je jasný
Vážení spoluobčané,
nové zastupitelstvo se po volbách již pusti-
lo do intenzívní práce a jsou za námi první 
zásadní kroky pro nejbližší období. Jedním 
z nich je především schválený rozpočet 
města na rok 2019, který počítá s příjmy 
ve výši 82 238 110,- Kč a výdaji 82 097 
730,-Kč. V rozpočtu prozatím nejsou za-
počteny veškeré dotační příjmy, se kterými 
město počítá, jako např. dotace na výstav-
bu menšího bytového domu o počtu pěti 
bytů na místě bývalého PBH v Barvířské 
ulici, kde bychom mohli obdržet prostřed-
nictvím Místní akční skupiny Moravskotře-
bovska a Jevíčska dotaci na výstavbu až 9 
mil. Kč. Tento projekt je současně investicí, 
která by se jako první v novém roce 2019 
měla rozběhnout, a to demolicí stávající 
budovy. Akci bude na základě řádného vý-
běrového řízení realizovat místní stavební 
firma František Hanzal a celkové náklady 
budou cca 13,6 mil. Kč/ vč. DPH. Stavba by 
měla být dokončena do září roku 2020.
Další velkou investicí roku 2019 obdob-
né ekonomické velikosti bude komplexní 
oprava ulice Soudní, ve stejném stylu jako 
proběhla oprava ulice Růžové. Zde bude 
dílo zahájeno v dubnu a jeho zhotovitelem 
je dle výběrového řízení firma MERTASTAV 
s.r.o. z Předklášteří u Tišnova. Celková 
cena stavby činí 15,3 mil Kč/ vč. DPH. Na 
akci se bude finančně podílet také Svazek 
skupinového vodovodu Malá Haná, kte-
rý poskytne na opravu vodovodu 650 tis. 
Kč a naši snahou je také získat dotaci na 
zhotovení nového povrchu komunikace od 
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši cca 
1,5 mil Kč. Uvidíme, zda budeme s žádostí 
o dotaci úspěšní. Práce by se měly rozběh-
nout od dubna.
Třetí stěžejní investicí roku 2019 je zatep-
lení bytových domů K. Čapka 782, 783, 
tzv. “Plumlovů“ za celkovou částku 9,4 mil. 
Kč/ vč. DPH. Tato akce by měla vypuknout  
v měsíci březnu. Je podpořena dotací  
z fondu životního prostředí ve výši 4,4 mil. 
Kč a její realizaci vyhrála ve výběrovém ří-
zení stavební firma STAVKOM s.r.o. Bosko-
vice.
Investiční činnosti města není na rok 2019 
plánováno tolik, co bylo v roce 2018, ale 
její ekonomický rozsah je téměř totožný, 
kdy město proinvestovalo v roce 2018 více 
jak 31. mil. Kč. 
Abychom mohli s klidem a jistotou uvede-
né akce zrealizovat a ještě ušetřit rozum-
nou finanční rezervu města do roku 2020 
ve výši cca 7,5 mil. Kč, schválilo zastupitel-
stvo současně v rozpočtu na rok 2019 úvěr 
ve výši 18 mil. Kč., který si město zajistilo 
u České spořitelny se splatností do roku 
2030 a fixní úrokovou sazbou 2,49 % p.a.
Co se týká výhledu na roky 2020 – 2022, 
tak zde jsme si v zastupitelstvu stanovili 
termín do konce března 2019, kdy bude 

Okénko radních
projednán celkový investiční plán města do 
roku 2022 a to že máme našlápnuto na celou 
řadu dalších zajímavých akcí, jistě tušíte.
Mělo by se jednat např. o dlouho plánova-
nou Rekonstrukci kina Astra, Výstavbu cyk-
lostezky Jevíčko – Velké Opatovice, Opravu 
hasičské zbrojnice, Komplexní opravu ulice 
Okružní II – kanalizace, vodovod, chodníky, 
veřejné osvětlení, komunikace, dále Přesun 
sběrného dvora ze sídliště M. Mikuláše do 
průmyslové zóny na ulici Třebovské (naproti 
benzínové stanici), Zainvestování průmyslo-
vé zóny na ulici Třebovské, Vykoupení a pří-
prava nových pozemků pro výstavbu RD, Po-
stupná oprava zbývající části náměstí. Mezi 
velmi žhavé priority se také tlačí Rekonstruk-
ce atletického hřiště u Gymnázia (zhotovení 
umělých povrchů běžecké dráhy, atd.) nebo 
investice do koupaliště Žlíbka s cílem vytvo-
ření přírodního biotopu pro koupání s kva-
litní čistou vodou bez nutnosti její chemické 
úpravy. Dále necituji drobnější projekty typu 
opravy nebo výstavby chodníků, přechodů 
pro chodce, investice do veřejné zeleně. Tyto 
jsou každoroční samozřejmostí dle aktuál-
ních možností rozpočtu města.
Plánů je opravdu mnoho a realizace jejich 
podstatné části však bude záviset na úspěš-
nosti města v získávání dotačních titulů  
a s tím související ekonomické kondici měs-
ta. Jsem však přesvědčen, že většinu těchto 
vizí bychom měli být schopni zrealizovat, po-
kud nám bude hlavně zdraví a štěstí přát , 
a to vše bych, milí spoluobčané, chtěl z celé-
ho srdce popřát i já Vám.
Rok 2019 nechť je pro Vás a Vaše blízké plný 
zdraví, dobré nálady a vnitřního klidu bez 
zbytečných stresů a vypjatých okamžiků.  

K tomu mějte alespoň 
trochu štěstí, ať se Vám 
daří uskutečňovat Vaše 
přání a plány a udržujte 
dobré mezilidské vztahy. 
Těším se na další spolu-
práci v roce 2019!

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

Informace pro žadatele o příspě-
vek v rámci Grantového systému 

města Jevíčko v roce 2019
Vážení žadatelé,
o příspěvek v grantovém systému města Jevíč-
ko v oblasti dotací typu A, C na akce pořáda-
né v roce 2019 lze žádat nejpozději do 21. 1. 
2019. Na žádosti doručené na podatelnu MěÚ 
Jevíčko v pozdějším termínu nebude brán zře-
tel. Formulář žádosti a podmínky grantového 
systému jsou zveřejněny na webových stán-
kách města: www.jevicko.cz v sekci Informace 
z radnice: „Grantový systém města Jevíčko“.

Mgr. Miroslav Šafář

Informace o možnosti zapojení se 
do systému nakládání s komunálním odpadem pro podnikatele

Původci odpadu z obchodní podnikatelské činnosti podobnému komunálnímu odpadu (tj. papí-
rových, lepenkových a plastových obalů vznikajících při prodeji zboží) se mohou formou smlouvy 
zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem. Smlouva se sjednává s roční platností za 
úplatu ve výši 2.000 Kč vč. DPH a opravňuje podnikatelský subjekt odevzdat takto vytříděné od-
pady přímo na sběrném dvoře v Jevíčku, přičemž jejich velikost musí být upravena tak, aby se co 
nejvíce zmenšil jejich objem (např. v plastových pytlích, svázané do balíku). Kontakt pro sepsání 
smlouvy: MěÚ Jevíčko, Petra Minaříková, tel. č. 464 620 511, e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu na rok 2019
Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 3. zasedání 10. 12. 2018 schválilo navýšení místního poplatku za svoz 
a likvidaci komunálního odpadu o 20 Kč na základní sazbu poplatku 580 Kč ročně. Důvodem je 
loňský deficit v příjmech a výdajích odpadového hospodářství. Stávající sazba 560 Kč byla v plat-
nosti předchozí 2 roky. Poplatek je opět splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června 2019. 
Kompletní znění obecně závazné vyhlášky včetně osvobození a úlev je zveřejněno na webových 
stránkách města v odkazu Informace z radnice – Vyhlášky a nařízení. 
       

Oznámení SUEZ o termínu  
náhradního svozu v Jevíčku  

na Silvestra. 
Místo pondělí 31. 12. proběhne 

svoz v sobotu 29. 12.,  
přistavte prosím svozové nádoby.
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 4. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 4. zasedání Zastupitelstva města  
Jevíčka, svolaného starostou města Du-
šanem Pávkem, dipl. um. v souladu  
s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost    
    Městského úřadu Jevíčko,
    Palackého nám. 1, Jevíčko
Doba konání: 14. 01. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce
V Jevíčku dne 07. 12. 2018

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

MUDr. Karel Machánek
dovolená čtvrtek 20. 12. 2018

změna pracovní doby na čtvrtek 

27. 12. 2018  7.00 - 12.00

MUDr. Ivana Křížová 
11. 1. 2019 - druhý pátek,

od 18. 1. - 24. 1. 2019  
– dovolená

leden zástup - MUDr. J. Trčková, 
MUDr. Z. Šedrlová, prosím zajistěte  

si včas trvale užívané léky

MUDr. Zuzana Šedrlová
ordinace PL neordinuje  

1. pátek v měsíci, 
int. amb. 3. pátek v měsíci

MUDr. Jana Melková
 dovolená od 27. 12. 2018  

do 6. 1. 2019

MUDr. Trčková 
DOVOLENÁ 

21. 12. 2018 – 1. 1. 2019  
– neordinuje

Zajistěte si, prosím, trvalou  
medikaci včas!

Shrnutí za rok 2018
Rok 2018 přinesl v Pečovatelské službě Jevíčko několik změn. Nastoupila nová vedoucí Mgr. Mi-
roslava Čepová, která na tomto postu vystřídala Alenu Širůčkovou, pod jejímž vedením fungovala 
služba v posledních letech a díky které získala stabilní základnu uživatelů využívajících široké 
spektrum služeb. Působí nyní na pozici pečovatelky a zástupkyně vedoucí. Druhou členkou týmu 
je Marcela Pařilová, pečovatelka a řidička a také letitá zaměstnankyně Pečovatelské služby Jevíč-
ko. V srpnu došlo ke změně ceníku a mírnému zdražení sazeb za poplatek za úkon a kilogram 
prádla. I přesto však nadále přibýval počet uživatelů služby. Proti plánovanému počtu 64 je stav 
k prosinci 2018 v tuto chvíli 68 uživatelů a v posledních týdnech projevují zájem další. Podařilo 
se nám naplnit plánovanou složku v celkovém městském rozpočtu a k datu sepsání článku je  
i předpoklad jejího mírného překročení. Postupně se proměňuje i struktura práce. Proti dřívěj-
šímu početnému zastoupení „obědářů“, přibylo množství uživatelů využívajících služeb celko-
vé hygieny na lůžku a dalších úkonů spojených s údržbou domácnosti. Zkrátka, práce přibývá  

a mnohdy je až s podivem, že si pečovatelky udrží při těchto nároč-
ných činnostech optimismus a téměř bezbřehou vstřícnost k uživa-
telům a jejich okolí. Mnoho z nás si totiž neumí představit, jaké to je, 
pečovat o své blízké v domácím prostředí, zastat za nemohoucího 
člověka každodenní úkony hygieny, oblékání, krmení, polohování  
a mnoho dalšího. A nutno říci, že rodiny, s nimiž spolupracujeme, si  
i přesto zachovávají úsměv na tváři a nadhled v tomto nelehkém úko-
lu. Ráda bych vyjádřila uznání a především poděkování jak jim, tak 
svým kolegyním z Pečovatelské služby Jevíčko. Bez vzájemné vstříc-
nosti a pochopení by bylo vše mnohem obtížnější. Budeme se těšit  
v nastupujícím roce 2019 na další spolupráci a přejeme vám vše dob-
ré!
Za Pečovatelskou službu Jevíčko  Miroslava Čepová

Zimní údržba komunikací města - žádost o pomoc s úklidem sněhu  
a výzva vlastníkům motorových vozidel

Vážení spoluobčané,
v souvislosti se zabezpečením zimní údržby komunikací a chodníků ve městě v průběhu zimních 
měsíců, Vás chceme požádat o součinnost zejména při úklidu chodníků u vlastních domů. Vzhle-
dem k tomu, že odklízení sněhu pracovníky města je časově velice náročné a kapacitní možnosti 
jsou omezené, je každá pomoc ze strany občanů při úklidu sněhu velmi vítána. Nebuďte tedy 
prosím lhostejní, si uklidit před vlastním domem. Děkujeme všem, kteří pomáhají podle svých sil 
a těm, kteří pochopili, že úklid při sněhových přívalech je obtížně zvládnutelný úkol. Této ochoty 
si velice vážíme.
Dále žádáme občany, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu parkování vozidel na místních 
komunikacích. Jedná se zejména o neomezování průjezdu mechanizací s radlicí, které zajišťují 
odstranění sněhu plužením z komunikací a chodníků a také průjezdu vozidel zajišťujících svoz 
domovního odpadu. V této souvislosti Město Jevíčko vyzývá vlastníky vozidel, která jsou dlou-
hodobě zaparkována na místních komunikacích a jsou minimálně používána, aby tato vozidla 
zaparkovali na jiná, vhodnější místa.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

 
                

Detašované pracoviště Jevíčko na rok 2019
Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43, Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin

Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit baterie 
do sluchadel značky Panasonic.

Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska sociálních služeb Salvia, z. ú.

-
29. srpna
26. září
24. října
28. listopadu

24. ledna
28. února 
28. března
25. dubna
30. května
27. června

             Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú., 
Wolkerova alej 92/18, Svitavy



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Leden 2019

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/2R/2018 rozpočty a střednědobé výhledy 

hospodaření příspěvkových organizací 
města Jevíčka ZŠ, MŠ, ZUŠ a PBH na 
období 2019

1b/2R/2018 vydláždění veřejného prostranství 
na ul. Okružní IV v Jevíčku před firmou 
INDUSTRY OIL, s. r. o. dle stanovených 
podmínek se spoluúčastí žadatele  
a pověřuje investičního technika zpra-
cováním kalkulace předpokládaných 
nákladů

1e/2R/2018 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5.000 Kč Regionálnímu sdružení 
sportů, z. s., Kapitána Nálepky 39, Svi-
tavy a nominaci osobností za město dle 
zápisu

2a/2R/2018 pořádání adventních a vánočních 
kulturních akcí v Jevíčku dle přílohy  
s předpokládaným rozpočtem ve výši 
60.000 Kč

2c/2R/2018 cenovou nabídku firmy Petr 
Dokoupil, Nerudova 529, Jevíčko,  
IČ: 74355163 k provedení výsadby 4 ks 
stromů platanů u sochy sv. Jana Nepo-
muckého na Palackého náměstí v Jevíč-
ku za částku 14.920 Kč bez DPH

2d/2R/2018 pokácení 3 ks lip u sochy sv. Jana 
Nepomuckého na Palackého náměstí  
v Jevíčku z důvodu zasažení houbou

3a/2R/2018 úhradu za provedení vstupní-
ho měření emisí a kontrolních vzorků 
v prostorách MŠ Jevíčko společností 
EMPLA AG, s. r. o., Hradec Králové ve 
výši 37.590 Kč bez DPH, které budou 
následně hrazeny zhotovitelem akce 
„Energetické úspory MŠ a praktické 
školy Jevíčko“ firmou TOMERO, s. r. o.

3b/2R/2018 úhradu za provedení kontrolní-
ho měření emisí a kontrolních vzorků 
v prostorách MŠ Jevíčko společností 
EMPLA AG, s. r. o., Hradec Králové ve 
výši 47.600 Kč bez DPH, které budou 
následně hrazeny zhotovitelem akce 

„Energetické úspory MŠ a praktické 
školy Jevíčko“ firmou TOMERO, s. r. o.

3d/2R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektric-
kého zařízení k DS - veřejného osvětle-
ní kolem nového sběrného dvora mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce č. 18_SOBSO01_4121465977 na 
připojení VO na pozemku p. č. 5198/1  
v k. ú. Jevíčkopředměstí na ulici Třebov-
ská s podílem žadatele na oprávněných 
nákladech spojených s připojením ve 
výši 5.000 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

4b/2R/2018 ceník provozních nákladů za práci 
hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíč-
ko s účinností od 1. 1. 2019

4c/2R/2018 vnitřní platový předpis, který sta-
novuje výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2019 dle zápisu

5b/2R/2018 opravu komunikace z ul. Svitav-
ská ke garážím za židovským hřbito-
vem asfaltovým recyklátem z vlastních 
zdrojů s realizací v letních měsících roku 
2019 vč. umístění 1 ks sloupu veřejného 
osvětlení

5c/2R/2018 zřízení přípojky kabelové TV  
k nemovitostem na ul. Římských legií  
v Jevíčku z ulice Svitavské se spoluúčas-
tí žadatele s minimální částkou 10.000 
Kč

5d/2R/2018 cenovou nabídku firmy Swietel-
sky stavební, s. r. o., středisko Polička, 
IČ: 48035599 na akci „Město Jevíčko, 
ul. Okružní IV - úprava obrubníků za 
částku 32.772 Kč bez DPH (37.293 Kč 
vč. DPH)

6a/2R/2018 výměnu kuchyňské linky v bytě 
č. 1 na ul. Soudní 56, Jevíčko do částky 
30.000 Kč vč. DPH s úhradou z finanč-
ních prostředků PBH města Jevíčka

6b/2R/2018 doplnění inventarizační komise 
o dva členy k provedení inventarizace 

Usnesení 2. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. listopadu 2018
majetku, pohledávek a závazků PBH 
města Jevíčka k 31. 12. 2018 (dle zákona 
č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 270/2010 
Sb.) o tyto členy: Ing. Jaroslava Zezulu  
a Mgr. Jiřího Janečka

6c/2R/2018 úhradu nákladů ve výši 20.500 Kč 
bez DPH na výměnu plynového kotle 
BAXI ECO5 Compact+ v bytě č. 3 na ul. 
Třebovská 71, Jevíčko, kterou provedla 
firma Instalatérství Bidmon, s. r. o., Tře-
bovská 431, Jevíčko s úhradou z finanč-
ních prostředků PBH města Jevíčka

6d/2R/2018 výměnu kuchyňské linky v bytě  
č. 3 na ul. Pivovarská 812, Jevíčko ve 
výši 30.212 Kč vč. DPH s úhradou z fi-
nančních prostředků PBH města Jevíčka

Rada města Jevíčko pověřuje
1c/2R/2018 investičního technika zajištěním 

cenové nabídky na umístění solární 
lampy veřejného osvětlení v ul. Dolní  
v Jevíčku a prověřením možnosti umís-
tění lampy veřejného osvětlení na stá-
vajících sloupech ve vlastnictví společ-
nosti ČEZ

2b/2R/2018 vedoucí PBH zajištěním návrhu  
a cenového odhadu nejnutnější opravy 
bytu RD na ul. Svitavská 468 v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší
3c/2R/2018 usnesení RM č. 3a/90R/2018 ze 

dne 20. 8. 2018
Rada města Jevíčko vyhlašuje
5a/2R/2018 výběrové řízení na správu veřejné-

ho osvětlení Města Jevíčko
Rada města Jevíčko přiděluje
1d/2R/2018 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko ve výši 

dle přílohy zápisu
4a/2R/2018 finanční odměny pro aktivní členy 

JSDH Jevíčko za celoroční činnost dle 
návrhu

7/2R/2018 byt č. 10 v bytovém domě na ul.  
K. Čapka 782 v Jevíčku, vel. 2 + 1 ucha-
zeči dle zápisu

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

Rada města Jevíčko schvaluje
2a/3R/2018 bezúplatný převod vyřazeného 

dataprojektoru ACER P 5390W z měst-
ské knihovny na Svaz skautů a skautek 
ČR, z. s., oddíly Jevíčko

2c/3R/2018 finanční dotaci pro T. J. Jevíčko, 
z. s., Okružní I 637, Jevíčko na opravu 
palubové podlahy ve sportovní hale ve 
výši 15.000 Kč na základě uzavřené ve-
řejnoprávní smlouvy

2e/3R/2018 prodloužení nájemní smlouvy 
na nebytové prostory na Komenské-
ho nám. 167 žadatelce dle zápisu do  
31. 12. 2019

3a/3R/2018 smlouvu o nájmu prostor č. 5008/
zh18s mezi Pardubickým krajem za-
stoupený Gymnáziem Jevíčko a Měs-
tem Jevíčko za účelem dočasného vyu-
žití třídy pro děti MŠ Jevíčko s účinnos-
tí od 21. 11. 2018 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

3d/3R/2018 úhradu faktury za zhotovení  
a montáž okenních křídel výklenků na 
Božích mukou Mařínského hradiska fir-

mou František Pazdírek-Truhlářství, Tře-
bovská 424, Jevíčko za cenu 12.000 Kč

4a/3R/2018 úhradu za provedení havarijní 
opravy hradeb ve dvoře RD č. p. 95 na 
ulici Růžová firmou František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, Jevíčko, IČ: 14557053 
ve výši 35.646 Kč bez DPH

4b/3R/2018 úhradu za provedení oprav chod-
níků na hřbitově, Komenského nám.  
a Okružní IV firmou František Hanzal, 
Dr. Klimeše 682, Jevíčko, IČ: 14557053 
ve výši 24.035 Kč bez DPH

4c/3R/2018 stanovení limitů pro způsob zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu

4d/3R/2018 podání žádosti o grant v rámci 
podporované oblasti preventivní péče 
o sbírky muzeí a galerií v Pardubickém 
kraji v Podprogramu A2 Zlepšení péče 
o sbírkový fond s podporovanou ak-
tivitou při restaurování, konzervování  
a dokumentaci sbírkového fondu, včet-
ně pořízení příslušného vybavení, do-
davatelské zpracování sbírky nebo její 
ucelené části, digitalizace sbírek s mini-

Usnesení 3. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. prosince 2018
mální a maximální výší dotace 10 – 80 
tis. Kč a povinnou min. spoluúčastí ža-
datele ve výši 25 % z jiných zdrojů

5/3R/2018 nákup dvou dýchacích přístrojů 
AUER včetně příslušenství pro JSDH Je-
víčko za cenu 83.799 Kč vč. DPH s úhra-
dou z plánovaného rozpočtu na PO  
v roce 2019 a dotace 70 % ceny z Par-
dubického kraje

6a/3R/2018 pronájem rybníka na pozemku 
p. č. 5328 a pozemků p. č. 5328, p. č. 
5338, p. č. 5325 a p. č. 5467, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí Českému rybářské-
mu svazu - Místní organizaci Jevíčko za 
cenu 23.000 Kč/rok a pověřuje starostu 
podpisem nájemních smluv

6b/3R/2018 smlouvu o údržbě zeleně mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokou-
pil, 679 37 Borotín 5, IČ: 74355163 na 
kalendářní rok 2019

Rada města Jevíčko pověřuje
1/3R/2018 investičního technika zajištěním CN 

spol. JAST na zpracování aktualizace 
pasportu dopravního značení ve městě 
Jevíčku
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2b/3R/2018 vedoucího technických pracovní-
ků zajištěním umístění závěsného od-
padkového koše na ul. Růžová naproti 
provozovně kadeřnictví do stávajících 
obrub popř. na sloupek dopravní znač-
ky

2g/3R/2018 vedoucí PBH provedením míst-
ního šetření ke zjištění poměrů mezi 
nájemníky městských bytů na ul. Bisku-
pická 364 v Jevíčku a vyřešením užívání 
společného dvorního traktu nájemníky 
uvedených bytů

3b/3R/2018 starostu města ve spolupráci  
s tajemníkem MěÚ zpracováním nové 
struktury Podniku bytového hospodář-
ství města Jevíčka pro rok 2019

3c/3R/2018 vedoucí PBH ve spolupráci s ve-
doucí finančního odboru MěÚ Jevíčko 
přípravou podkladů a kroků vedoucích 
ke zrušení Podniku bytového hospo-
dářství města Jevíčka, příspěvková or-
ganizace, Palackého nám. 1, Jevíčko, IČ: 
13582704 v roce 2019

7/3R/2018 investičního technika zajištěním 
zadláždění prostranství na ul. Okružní 
IV dle přílohy zápisu v jarních měsících 
roku 2019 pracovníky technické údržby 
města

Rada města Jevíčko zřizuje
3e/3R/2018 dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění pro volební období 
2018 - 2022 tyto komise:

- komise stavební
- komise životního prostředí
- komise bytová a sociální
- komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-

deže a sportu
- komise kulturní, cestovního ruchu  

a regionálního rozvoje
- komise pro dopravu, dopravní obsluž-

nost a bezpečnost
- sbor pro občanské záležitosti

Rada města Jevíčko jmenuje
3f/3R/2018 Ing. Tomáše Dvořáka předsedou 

komise stavební a její členy:
- Stanislav Dokoupil
- Ing. Marie Zezulová
- Ing. Tomáš Vybral
- Ing. Ivo Junek
- Petr Krejčí

- Petr Rozbořil
- Tomáš Hanzal
- Petr Kalandra
- Ladislav Hňoupek
- Dobroslav Crha

3g/3R/2018 Ing. Pavla Vykydala předsedou 
komise životního prostředí a její členy:
- Daniel Pávek
- Pavel Komárek
- Bc. David Plech
- Petr Dokoupil
- Lucie Němečková, DiS.
- Mgr. Miloslav Parolek
- Ing. Zdena Jirásková
- Ing. Lenka Bojanovská
- Aleš Ertl
- Petr Rozbořil

3h/3R/2018 Mgr. Rudolfa Berana předsedou 
komise bytové a sociální a její členy:
- Marta Pocsaiová
- Bc. Lenka Sedláková
- Bc. Magda Bubeníková
- Mgr. Miroslava Čepová
- Mgr. Zdeněk Klein
- Milena Zezulová
- Martin Korbel, DiS.
- Petr Nárožný
- MUDr. Mamadou Dia
- Bc. Romana Trávníčková

3i/3R/2018 Mgr. Petra Votroubka předsedou 
komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu a její členy:
- Radomil Sedlák
- Mgr. Jana Junková
- Mgr. Jitka Budigová
- Radek Vymětal
- Zdeněk Ambroz
- Jiří Bidmon
- Mgr. Radka Jelínková
- Ing. Michal Khýr
- Marie Kochová
- Martin Říha
- Kamil Finsterle
- Mgr. Petr Jedlinský

3j/3R/2018 Pavlu Konečnou předsedkyní ko-
mise kulturní, cestovního ruchu a regi-
onálního rozvoje a její členy:
- Miroslav Horký
- Dagmar Schneiderová
- Mgr. Helena Ulčová
- Mgr. Jan Valíček
- Stanislava Kavanová

- Mgr. Kateřina Konečná
- Mgr. Petr Pávek
- Jana Martínková
- Kateřina Hofmanová
- Michaela Zádrapová
- Zdeněk Biberle
- Milena Zezulová

3k/3R/2018 Antonína Dostála předsedou ko-
mise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost a její členy:
- Stanislav Ducháček
- Jaroslav Pospíšil - Policie ČR
- Ing. Antonín Staněk
- Mgr. Dita Šponerová
- Mgr. Bc. Dušan Tejkal
- Antonín Hrabal
- Tomáš Prchal
- Petr Rozbořil

3l/3R/2018 Mgr. Janu Junkovou předsedkyní 
sboru pro občanské záležitosti a její 
členy:
- Vladimíra Hotařová
- Marcela Pařilová
- Mgr. Miroslava Čepová
- Ilona Letovská
- Emílie Hrušková
- Jiřina Foretová

Rada města Jevíčko určuje
3m/3R/2018 zapisovatele zřízených komisí 

rady města
- komise stavební - Dalibor Šebek
- komise životního prostředí - Bc. Ond-

řej Jelínek
- komise bytová a sociální - Jiřina Šun-

ková
- komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-

deže a sportu - Romana Václavková
- komise kulturní, cestovního ruchu  

a regionálního rozvoje - Martina Zik-
mundová

- komise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost - Bc. Pavel Sedlák

- sbor pro občanské záležitosti - Jaro-
slava Jeřábková

Rada města Jevíčko přiděluje
2d/3R/2018 odměnu zastupujícímu řediteli 

ZUŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápisu
2f/3R/2018 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko ve 

výši dle přílohy zápisu
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Termín svozu směsného komunálního odpadu a druhotných surovin  
z Jevíčka a Zadního Arnoštova v roce 2019
Komodita Místo Četnost svozu Termín svozu
Směs. komunální odpad Jevíčko 1 x 7 dnů každé pondělí
Směs. komunální odpad Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudé úterý
Papír Jevíčko, Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů sudý čtvrtek
Papír Mařín výzva sudý čtvrtek
Plasty Jevíčko 1 x 7 dnů lichý čtvrtek, sudá středa
Plasty Mařín, HZS Jevíčko výzva lichý čtvrtek
Plasty Zadní Arnoštov 1 x 14 dnů lichý čtvrtek
Sklo (1100 l) 1 x 14 dnů (do 31. 3. a od 1. 12. 1x mě-

síčně)
sudé úterý

Sklo (1100 l) Mařín výzva sudé úterý
Sklo (zvony) 1 x 14 dnů (do 31. 3. a od 1. 12. 1x mě-

síčně)
sudý pátek

                                                                                                             SUEZ Využití zdrojů a.s.
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TJ SK JEVíČKO

ZÁKLADNí ŠKOLA JEVíČKO

Lesní sobota
Již tradiční sobotní akce proběhla tentokrát na významné datum  
- 17. listopadu. Zúčastnily se ty děti, které navštěvují školní družinu  
a mají zájem o zážitkové aktivity mimo školu. „Po stopách skřítka Pod-

zimníčka”, tak zněl letošní název soboty. 
Skřítek nám zanechal své stopy, které nás 
vedly po celou dobu naší cesty a zaručily 
nám, že se nebudeme nudit. Podle stop 
jsme hledali indicie a ty nás na konci na-
šeho pátrání měly dovést k ukrytému 
pokladu. Cesta nám rychle ubíhala a díky 
hraní her a úkolům, které jsme plnili, jsme 
se blížili k cíli. Naše putování bylo úspěšné  
a my jsme se dočkali vytouženého pokla-
du. 
Byla to krásně prožitá sobota. Příště zas! 
     

Za všechny zúčastněné 
Lucie Parolková (vychovatelka)

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVíČKO

Mikuláš v mateřské škole
V naší školce se sice ještě prováděly dokončovací práce po rekonstruk-
ci, ale i tak se ve třídách a na chodbách zdobilo, aby na nás dýchala 
vánoční atmosféra. Ve středu 5. 12. navštívil naši školku Mikuláš se 
svými pomocníky. Mikuláš si s dětmi popovídal a ty mu slíbily, že bu-
dou hodné jak ve školce, tak i doma. Čert si nikoho do pekla neodnesl, 
a dokonce dětem zatancoval. A pak přišlo to, na co se děti nejvíce tě-
šily, andílci jim rozdali nadílku, to bylo radosti. Děti jim za to zazpívaly 
krásné písničky a budeme se těšit že se setkáme opět za rok.

Tímto bych chtěla moc podě-
kovat p. Greplovi, p. Hebelko-
vi, E. Beranové, K. Zatloukalo-
vé a velké poděkování patří  
i manželům Petře a Petrovi 
Nárožným.

             Za mateřskou školu 
Dita Mlčochová

dežnických kategoriích se podařilo navázat oboustranně prospěšnou 
spolupráci s Jaroměřicemi. Několik našich odchovanců pomáhá sou-
sedům v krajské soutěži Pardubického kraje a po doplnění hráči z Ja-
roměřic jsme mohli přihlásit žákovská družstva do kategorie mladších 
i starších žáků v okresní soutěži Blanenska, kde v zápasech se svými 
vrstevníky dokázali předvádět velmi slušné výkony a i vítězit. Starším 
žákům stačí 15 bodů na páté místo a mladším devět bodů na místo 
sedmé. Největším kladem je zvýšený zájem kluků a jejich pravidelná 
účast na tréninkové činnosti. Velký dík patří i rodičům, kteří činnost dětí 
podporují a pomáhají jak při dopravě na tréninky a zápasy, tak i svým 
fanděním při zápasech.  A toto platí i pro obě kategorie přípravek, ve 
kterých se hraje turnajovým systémem a celkem 25 kluků a holek absol-
vovalo 16 turnajů po celém svitavském okrese. V této soutěži je nejdů-
ležitější získat správný vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu, a to 
se trenérům určitě daří v dětech rozvíjet.

Z jiné perspektivy můžeme kladně hodnotit získávání finanční podpory 
formou grantů ze strany města, a i přes poměrně náročnou admini-
strativu od ministerstva školství a tělovýchovy, které slouží k zajištění 
sportovní činnosti oddílu a letos se podařilo díky programu Můj klub 
a příspěvku města začít se zlepšováním prostředí fotbalového areálu 
U nádraží. Prvním krokem je oprava šaten a pořízení bezpečných hli-
níkových branek, jak stacionárních, tak přenosných. Věříme, že se nám 
podaří v opravách areálu pokračovat i v dalších letech.
Další směřování činnosti fotbalového oddílu určí výroční členská schů-
ze, která se uskuteční v sobotu 26. ledna 2019 od 17 hodin už tradičně 
v jídelně domova mládeže Gymnázia Jevíčko. Všichni členové oddílu  
a také příznivci místního fotbalu jsou srdečně zváni.

Mgr. Josef HufDružstvo mladších žáků: Goš, Becha, Martinec, Kubín, Badal, Khýr L., 
Krejčíř, Hanousek, Kadlec, Nárožný, Vrba, Říha, Kovář, Krejčí, Khýr J., 
Machálek

Fotbalový podzim na ‚eská‘
Podzimní sezóna, která začala vítězným zápasem 1. kola okresního po-
háru mužů na začátku srpna a skončila také vítězným zápasem starších 
žáků v polovině listopadu, se dá hodnotit jako úspěšné období z více 
úhlů pohledu. Po sportovní stránce potěšilo výsledkové i herní zlepšení 
týmu mužů, což se velmi pozitivně odrazilo na návštěvnosti domácích 
zápasů na eská. Vrcholem bylo derby s Jaroměřicemi, které přilákalo více 
než 300 diváků.  Konečné čtvrté místo v tabulce Tauer Group okresního 
přeboru se ziskem 26 bodů a vysoce aktivním skóre 36:12 je dobrou 
motivací pro náročnou zimní přípravu před jarní částí soutěže. V mlá-
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Mikulášský turnaj v kopané
V sobotu 8. prosince se uskutečnil už pátý ročník Mikulášského turnaje 
mužů v halové kopané v tělocvičně na Žlíbkách. Turnaje se zúčastnilo 
šest celků z blízkého okolí a po odehrání všech 15 zápasů pod dohledem 
zkušeného rozhodčího Luďka Knolla mohl hlavní organizátor Roman 
Seknička vyhlásit konečné pořadí a předat individuální ceny. Vítězem 
se po zásluze stal domácí celek SK Jevíčko se ziskem 15 bodů a skórem 
29:10. Pohár za druhé místo získali borci z Dlouhé Loučky (12 bodů, 17:5) 

a cenu za třetí místo 
tým z Velkých Opa-
tovic (6 bodů, 9:24). 
Na dalších místech 
se umístila družstva 
z Jaroměřic (4 body, 
18:18), Knínic (4 
body, 8:15) a Cetko-
vic (2 body, 11:21). 
Cenu pro nejlepšího 
hráče získal Josef 
Valenta z Jaroměřic, 
nejlepším brankářem 
byl vyhlášen Michal 
Rek z Dlouhé Loučky 
a nejlepším střelcem 
byl s 12 brankami 
domácí David Huf.

Mgr. Josef Huf

Zprávy z DM
První čtvrtletí uteklo jako voda a na DM se připravujeme na Vánoce. Stu-
denti nastrojili stromeček a vyrobili adventní věnec. Některé pokoje se 
zapojily do soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu. Paní vychovatelka Vaf-
ková zorganizovala vánoční turnaje v šipkách, stolním tenise a fotbálku. 

Gymnázium Jevíčko i DM se 
již po mnoho let aktivně za-
pojují do humanitární sbír-
ky pro  vážně nemocné děti.  
Letošního „Srdíčkového  dne“  
se 4. 12. zúčastnila třída 1. B 
pod vedením vychovatelky 
Gnipové. Na účet OS Život 
dětem jsme poslali dvacet 
tisíc korun. Všem prodáva-
jícím patří velký dík. 
S velkým zájmem se setkal 

večerní výstup na městskou věž. Náš osvědčený průvodce Bc. David 
Plech studenty zaujal svými znalostmi a poutavým vyprávěním o his-
torii města, nově si mohli všichni prohlédnout opravený hodinový stroj. 
Po více než roce se podařilo uskutečnit další zajímavou cestopisnou 
přednášku prof. Adama Wiltsche, tentokrát o jeho putování po Skotsku. 
Paní vychovatelka Machorková absolvovala společně se zájemci zájezd 
do Fitness centra v Boskovicích, kde si studenti mohli zacvičit pod do-
hledem profesionálního trenéra. Tato aktivita byla financována pomocí 
grantu Města Jevíčka. Paní vychovatelka Blahová zorganizovala malý 
koncert hudební skupiny Forstep, kterou tvoří žáci jevíčského gymnázia. 
Své spolužáky a kamarády přišlo podpořit mnoho studentů z DM.  
Naši „druháci“ si zatančili na své poslední prodloužené, tentokrát sou-
těžní. Letošní taneční kurzy jsou již minulostí - 7. prosince je ukončil 
slavnostní věneček.  Mgr. Darina Gnipová 

Okresní přebor škol okres Svitavy 6. - 9. třída 
Konečné pořadí    

Poř. Družstvo Part. + = - Body MP3

1 ZŠ Felberova Svitavy A 7 7 0 0 26 21

2 ZŠ Jevíčko 7 6 0 1 20½ 18

3 Gymnázium Polička 7 4 0 3 18 12

4 Gymnázium Svitavy 7 4 1 2 15 13

5 ZŠ Městečko Trnávka 7 4 0 3 13½ 12

6 ZŠ Felberova Svitavy B 7 3 1 3 12½ 10

7 ZŠ a MŠ Běly Jensen Opa-
tov

7 1 1 5 12 4

8 ZŠ T. G. Masaryka Svitavy 7 3 0 4 11½ 9

9 ZŠ Riegrova Svitavy 7 2 0 5 9½ 6

10 ZŠ Březová nad Svitavou 7 1 1 5 9½ 4

11 ZŠ Masarykova Polička 3 1 0 2 4 3

Šachový přebor
Dne 4. 12. se konal šachový přebor základních škol a víceletých gym-
názií. 

Žáci ZŠ Jevíčko si druhým místem zajistili postup do krajského přeboru, 
který se bude konat opět ve Svitavách. 
Mužstvo ZŠ Jevíčko - Filip Řehořek, Jan Staněk, Matěj Dostál, Vojtěch 
Gloser. 

Jaroslav Hrbata 

SK Jevíčko: Václavek, Vašíček, Hrazděra, Huf, Bar-
tuněk, Vykydal, Müller, Přikryl

Přehled akcí Jevíčko LEDEN 2019

10. 01.  08:00 Den otevřených dveří  
           Gymnázium Jevíčko

10. 01. 17:30 Společné setkání spolků  
           s radními města, Zámeček

11. 01.   20:00 Ples ZŠ Jevíčko a ZUŠ Jevíčko
12. - 13. 1.   09:00   Jevíčko cup 2019, Žlíbka 
12. 01.       Tříkrálová sbírka
14. 01. 16:00 Zasedání Zastupitelstva města  
           Jevíčka, MěÚ

Zpracovalo TIC Jevíčko, 
e-mail:  infojevicko@seznam.cz, 
tel.: 461 542 812
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, SRPS při ZŠ  
a ZUŠ Jevíčko

si dovolují Vás pozvat na

p á t e k  11.  l e d n a  2 0 1 9 ve  20:00 hod.
h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o 

            

XIX. PLES

Hudba:
EPICENTRUM

 DECHOVÝ ORCHESTR  
ZUŠ Jevíčko  

Vstupné 100,- Kč  
(předprodej 80,- Kč)
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a komentátor Michal Kašpárek se ve své ajťácké 
grotesce strefuje do současných kultů efektivi-
ty, kreativity nebo flexibility a předkládá mrazivý  
i krutě vtipný pohled na generaci Y.
Vstupné 50,- Kč
Účinkují: Věra Hollá, Jiří Ressler (alt. Pavel Oubram)

Čtvrtek 31. ledna 2019 – sál zámečku
Fyzikální show s Mgr. Jindři-
chem Žižkou.
Fyzikální show plná roztodivných expe-
rimentů s plyny, tekutým dusíkem, ale  
i s předměty běžné denní potřeby, které 
naleznete doma v kuchyni. Přijďte se po-
dívat na levitaci, vypuštění lihové rakety 
nebo kouřové prstence a nahlédněte na 
fyziku jinýma očima. Vhodné pro děti  
i dospělé od 4 do 100 let.
 
Přednášející Mgr. Jindřich Žižka, Ph.D., 
absolvent jevíčského gymnázia, který po-
kračoval magisterským studiem teoretické fyziky a astrofyziky na 
Masarykově univerzitě v Brně a následně doktorským studiem ast-
rofyziky na Astronomickém ústavu Univerzity Karlovy v Praze.
Ve volném čase vyučuje fyziku na jevíčském gymnáziu, pořádá bláz-
nivé experimentální show a odborně se věnuje výzkumu sluneční 
soustavy, aplikované geofyzice, měření radiace a umělé inteligenci.

Trenérka paměti, paní Pavla Konečná pro vás při-
pravila od 4. února 2019 
Hrátky s pamětí.
Začátek bude každé pondělí od 9.00 – 11.00 ho-
din na sále zámečku. Mozek je sval, tak jej ne-
nechte zahálet a zábavou formou procvičujte 
všechny jeho funkce. Přihlásit se můžete v Měst-
ské knihovně v Jevíčku. 

Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Jevíčko
Vám z celého srdce přeje hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.
Pročtěme se společně celým rokem. Těšíme se na Vás na všech ak-
cích knihovny.

Pro děti z Mateřské školy v Jevíčku 
jsme připravili v rámci podpory čte-
nářství muzikoterapeutickou pohádku  
v podání Evy Motyčkové. Příběh se 
prolíná s hudbou a zvuky dotvoří ve 
fantazii dětí pohádku. Vystřídají se 
všechny třídy od 7. ledna do 10. ledna 
2019, vždy v 10.00 hodin na sále zá-
mečku.

Čtvrtek 17. ledna 2019 v 18. 00 hodin – 
sál zámečku
Malá Haná všude kolem nás 
 a také malohanácké nářečí, které vám s hu-
morem a šarmem představí Milan Nechu-
ta.  K naší oblasti malohanácké nářečí patří, 
přestože se v Jevíčku příliš neuchytilo, byla 
by velká škoda o krásný lidový jazyk přijít. 
Máte-li pocit, že vás zima drtí, tak neváhej-
te a přijďte se zasmát, čeká vás spousta his-
torek, trochu hudby a dobré víno. Tento ve-
čer Vám doporučují dvě ze dvou knihovnic.

Středa 23. ledna 2019 v 18.00 hodin – sál zámečku
LiStOVáNí.cz: Hry bez hranic 
(Michal Kašpárek)
Mladý programátor Filip si užívá všeho, co 
dnešní svět nabízí dobře placeným profesi-
onálům: cestování, drogy, sex bez závazků. 
Vydělávat na pohodlný život vývojem ná-
vykových her a těžbou osobních dat možná 
není dvakrát morální, ale když to nebude 
dělat on, bude to přeci dělat někdo jiný, ne? Jakmile se vynaléza-
vému pragmatikovi naskytne během vrcholící uprchlické krize his-
torická příležitost vytřískat na lidském neštěstí tolik, že už nikdy 
nebude muset vstávat do práce, neváhá propůjčit svůj cynismus 
dobré věci. Před čtenáři se otevře nepříjemná otázka: sledují ne-
chutné vykořisťování, anebo efektivní záchrannou misi? Publicista 
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MĚSTO JEVíČKO
ŘíMSKOKATOLICKÁ FARNOST

a
CHARITA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA:

TŘíKRÁLOVÝ BENEFIČNí 
KONCERT

VYSTOUPí MULTIŽÁNROVÝ DECHOVÝ ORCHESTR  
KUNŠTÁT A SCHOLA JEVíČKO

Kdy: 13. 1. 2019 v 15:00
Kde: KOSTEL NANEBEVZETí PANNY MARIE V JEVíČKU

Vstupné Dobrovolné

Tříkrálová sbírka 2019
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci Tříkrálové sbír-
ky. Návštěvu tří králů můžete očekávat od soboty 5. 1. 2019 do soboty 12. 1. 
2019. Hlavním koledovacím dnem  v  Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska   
je sobota 5. 1. 2019.  Z důvodu organizačního zajištění sbírky navštíví koledníci 
domovy v Jevíčku a v Zadním Arnoštově v sobotu 12. ledna 2019. 
Podrobnější informace ke koledování v Jevíčku poskytne:
Dagmar Krhlová, dobrovolník  Charity  Moravská Třebová, mobil 725 020 852   
Bohumila Benešová, organizátor koledujících skupinek dětí, mobil 777 983 996 
Mgr. Jana Richtrová , organizátor koledujících dětí za Základní školu Jevíčko
Charitní koledníky poznáte podle úředně zapečetěné kasičky s logem 
charity a vedoucí skupinky se vám může prokázat platným průkazem ko-
ledníka. Kromě požehnání, které koledníci do vašich domů přinesou, je velkým 
přínosem této sbírky zejména to, že velká část finančních prostředků je využita 
v našem regionu.
Z výtěžku sbírky v roce 2019 plánujeme nakoupit další zdravotní pomůcky pro 
půjčovnu pomůcek, pokračovat v  přímé pomoci potřebným  rodinám a obča-
nům z region, podpořit nově vznikající komunitní centrum sociální rehabilitace 
pro osoby s duševním onemocněním a  rozvoj dobrovolnického centra.
U příležitosti sbírky pořádá Město Jevíčko, Římskokatolická farnost spolu s Cha-
ritou Moravská Třebová Benefiční Tříkrálový koncert, který proběhne v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, 13. 1. 2019 v 15 hodin – vystoupí  Multi-
žánrový dechový orchestr Kunštát a Schola Jevíčko.
Kontaktní osobou Tříkrálové sbírky pro Moravskotřebovsko-Jevíčský region je 
Božena Šplíchalová, na kterou se můžete obracet s dotazy, návrhy na využití 
sbírky, jako i s případnými problémy, které by při koledování nastaly. Tel: 731 
608 323
Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme 

Charita Moravská Třebová
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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.

Aku šroubovák 
Hecht 1215, 
v kufříku, 
včetně nabíječky 
a baterie 

1.299,- Kč

J.K.Tyla 1584/10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
mobil: 774 436 530
email: prodejna1@raledo.cz
Po-Pá 7-16, So 8-11:30

J.K.Tyla 10a
571 01 MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
mobil: 777 170 225
email: lubomir.rada@raledo.cz

PRODEJNY STROJŮ A NÁŘADÍ PRODEJ ŠTÍPANÉHO DŘÍVÍ

www.raledo.cz

Bezručova 7
568 02 SVITAVY
mobil: 774 436 531
email: prodejna2@raledo.cz
Po-Pá: 8-16
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Makita GA5030R, 
720W, 125mm 

1.390,- Kč

Čepice pracovní 
zateplená, 
Thinsulate
vel. UNI, 
různé barvy, 

65,- Kč 

Zahradní nůžky Fiskars, 
One dvoučepelové, 
průměr větve 18mm, 
váha 141g  

219,- Kč

Ponožky pracovní 
Termo, zimní, 
materiál: směs, 
různé barvy, 
vel. 4-13 

69,- Kč 
Obuv Prestige, 
barva černá/bílá, 
různé velikosti 

899,- Kč

Rudl domovní 
(na popelnici) 
nebo standard, 
nafukovací kolo, 
nosnost 250kg 

899,- Kč

Tričko pánské, 
100% bavlna, 
různé barvy, 
vel. M-XXXL 

65,- Kč

é, 
, 

Oděv vesta 
zateplená, 
barva zelená, 
vel. M-4XXL 

420,- Kč 

Velký 
výběr 
vánočního 
osvětlení 
Emos!

Autobaterie Stabat 12V 
- 45,50,60 a 72 Ah

od 999,- Kč

Zimní směs 
do ostřikovačů 
Sheron  
-20°C 
3 litry, 5 litrů 

od 59,- Kč

Autolékárnička Sheron 
plastový obal, kortexový obal 

od 129,- Kč

Vesta refl exní 
oranžuvá/žlutá, 
vel. M-4XL 

od 59,- Kč

Mazivo WD-40, 
univerzální, 
100, 200, 
400, 450 ml 

od 59,- Kč

Žebřík Corda, 
hliník, 
nosnost 150kg, 
7 příček 

759,- Kč

Schůdky hliníkové, 
oboustranné, 
150kg, 
2 – 5 schodů 

od 399,- Kč

Popelnice 
plastová, 
hranatá, 
různé barvy 
120 litrů 

699,- Kč 
240 litrů 

999,- Kč

Vědro stavební 
plast PE 
5, 10, 12, 16, 20 litrů 

od 19,- Kč

Koště chodníkové 
24 cm, 
násada dřevo 120cm, 
PVC vlákno 13cm 

69,- Kč

Hrablo 
na sníh 
Praděd, 
49 cm 

149,- Kč

Boby, 
kluzáky 
a sáně, 
velký výběr 

od 139,- Kč

Podpalovač 
tuhý Pe-Po, 
40 podpalů 

23,- Kč

Sůl posypová,
rozmrazovací 
5, 10, 25kg 

od 35,- Kč

Brikety dřevěné Energo Hard 
market, 10kg, tvrdé 

69,- Kč

Baterie 
GP Super, 
alkalická 
AA, AAA 

9,- Kč

Žárovka 
ECO HALOGEN, 
E27, 42W, 
70W, 105W 

od 19,- Kč

Žárovka LED, 
E27, 9W, 
14W, 20W 

od 49,- Kč

Čelovka Emos, 
různé druhy,
bez baterií, 

od 99,- Kč

Svítilna Emos, 
různé druhy,
včetně baterií, 

od 59,- Kč

Brousek na nože 
a sekerky Fiskars 

319,- Kč

Slunečnice krmná 
černá, 1kg 

21,- Kč

Konzerva 415g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 11,- Kč

Kapsička 100g 
pes, kočka, 
různé druhy 
a příchutě 

od 5,90 Kč

Salám pro psy, 
Smarty Exclusive, 
různé druhy, 1kg 

23,90 Kč

Regál policový,
900x450x1800 mm, 
nosnost 200kg, 
5 polic, 
ocel+MDF deska 

899,- Kč

Kolečko stavební, 
smontované, tažená korba,
60 litrů, nosnost 100kg, 
nafukovací nebo plná pryž 

999,- Kč

Svetr pletený Troyer
barva zelená, 
vel. M-3XL 

399,- Kč

Rukavice pracovní 
bavlna  

od 18,- Kč
kůže/textil 

od 27,- Kč

Štípací sekera 
Fiskars X11 - S, 
průměr polena 10-20cm,
délka topora 491mm,
váha 1130g 

1.090,- Kč

Štípací sekera 
Fiskars X17 - M, 
průměr polena 20-30cm, 
délka topora 650mm, 
váha 1630g 

1.199,- Kč

Rýč SolidTM 
špičatý 
(1820g), 
rovný 
(1890g), 
délka 1170mm 

389,- Kč  

Obuv 
gumofi lcová, 
velikosti 
38 - 48 

459,- Kč

ŘÁDKOVÁ 
INZERCE
Řádkovou inzerci lze objednat 

na www.novinyeso.cz

PŘIPOJTE SE K REHAU 
ZAŽIJTE S NÁMI DEN PRO REGION 

V případě zájmu o práci ve společnosti REHAU Automotive, s.r.o. kontaktujte:

REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
zuzana.stepankova@rehau.com, tel. 465 357 324, 725 817 177

REHAU Automotive, s.r.o., personální oddělení, Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com, tel. 461 355 342

Připojte se k REHAU a zažijte s námi inspirativní DEN PRO REGION 
- den pomoci veřejně prospěšnému sektoru.

Děkujeme za úspěšnou spolupráci našim zaměstnancům 
i partnerským organizacím:
Městské knihovně Moravská Třebová
Charitě Moravská Třebová
Městskému úřadu Jevíčko
Mateřským školám Jiráskova a Tyršova
Technickým službám Moravská Třebová

Různé 
 Renovace koupelnových  van akry-
látovou vložkou. Tel. 739 574 935, www.
revago.cz.
 KOUPÍM STARÝ DŘEVĚNÝ NÁBY-
TEK do 60tých let, dobře zaplatím i ná-
bytek chromovaný a plastový, také hodiny, 
betlémy, hračky,kočárky, hudební nástro-
je, vojenské věci, motocykly, čísla z loko-
motív a vše starožitného i technického 
charakteru. Solidní jednání a dobrá platba 
ihned. Přijedeme a vyklidíme. Petr Menčík 
Starožitnosti Litomyšl, tel. 604 243 579, 
email p.mencik@centrum.cz
 Neřešte přechod na DVB-T2. Na-
montujeme Vám satelit na 2 televize jen 
za 300 Kč! Tel: 778 527 899, www.sate-
litnidotace.cz 

Byty, nemovitosti, 
pronájem 

 Sháním ke koupi rodinný dům se 
zahradou v okolí měst Svitavy a Morav-
ská Třebová. V případě zájmu o prodej 
volejte nebo pište na tel: 605 060 376.
 Hledám byt 2/3+1 ve Svitavách 
a blízkém okolí. Financování zajištěno. 
Prosím nabídněte. Tel.: 603 247 527
 Koupím les i s pozemkem. Může být 
malá výměra, zanedbaný nebo napade-
ný kůrovcem. Platím ihned a hotově. tel.: 
773 585 290 
 Pro mladou rodinu hledám byt nebo 
RD do 3 mil. Kč v Poličce a blízkém oko-
lí. Volejte 603 247 527

Vás srdečně zve na 

vánoční 
prodej
živých ryb 

do své prodejny 
v Litomyšli 

na Sokolovské ulici.

Otevírací doba v prosinci:
pondělí - pátek 8:30 - 12:00 hodin,

12:30 - 17:00 hodin.
sobota 8:30 - 12:00 hodin.

Vánoční 
otevírací doba 
19.12. – 22.12.  8 – 17:30 hodin

23.12. neděle 8 – 17 hodin
Štědrý den  8:30 – 11 hodin

27.12.- 29.12. běžná pracovní doba
Silvestr 31.12. zavřeno

Veškeré informace o prodeji ryb,
nabídce a otevírací době najdete

na internetových stránkách
www.rybarstvi-litomysl.cz

Litomyšlské ryby na Váš stůl!

RENOVACE
PODLAH

- broušení starých parket + lakování
- broušení prken. podlah
Kontakt: Sedláček Martin

tel.: 776 643 718

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

Rodinné finance trochu jinak. 
Pomáháme nastartovat a optimálně řídit rodinné finance. 

Nejsme orientováni na produkt, ale na  
skutečné potřeby a přání klienta.

Tel.: +420 739 383 976, 
e-mail: josef.broz25@gmail.com.

Hledám 5 žen do svého týmu, které mají chuť pracovat 
s produkty pro krásu a zdraví, min. 1 hodinu  

denně, chtějí si vydělat 10 tis. Kč a více, a to za opravdu 
krátkou dobu, chtějí pracovat z pohodlí  

domova on-line nebo v živém světě. Model  
spolupráce je nový, netradiční, žádné běhání  

s balíčky ani objednávání z katalogů. Vše vás ráda  
naučím. Tel.: 774 765 437.

Koupím rodinný domek se zahradou  
na vesnici. Opravy nevadí. Tel.: 604 126 290.
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Činnost Svazu postižených civilizačními chorobami Jevíčko
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme rok 2018 za se-
bou. Naší snahou je připravit pro svých 170 čle-
nů zpestření všedního života zajímavými akcemi  
a zájezdy.
A zde bychom opakovaně chtěli poděkovat všem 
okolním úřadům a dalším příznivcům a sponzo-
rům, kteří nás finančně i materielně podporují  
a na naši činnost přispívají. Bez nich bychom ne-
mohli různé akce uspořádat. Taky bychom chtěli 
poděkovat Městskému úřadu Jevíčko za poskyt-
nutí místnosti na  schůze výboru.          
                                                                                                                                                          
Přehled akcí Svazu: 
-  9 x jsme byli na plavání a relaxaci v Městských 

lázních v Boskovicích. Není to jen relaxace, ale 
i malý výlet a pro všechny rozptýlení, zvláště  
v dlouhých zimních dnech. 

-  1x měsíčně se schází výbor, aby naplánoval 
nové akce, seznámil se s děním ve Svazu pro-
střednictvím důvěrnic z 9 obcí. Za mravenčí 
práci je nutné opakovaně členům výboru po-
děkovat. Starají se nejen o blahopřání k život-
ním výročním, ale věnují se i smutným událos-
tem jako je úmrtí. A ani zde nejsme lhostejní 
k bolesti pozůstalých a zasíláme kondolence, 
včetně účasti na posledním rozloučení. Všech-
na tato mravenčí práce je dobrovolná, bez ja-
kéhokoliv finančního ohodnocení.

- 17. května jsme zorganizovali odpolední zá-
jezd do Svitávky, Kunštátu a Rudky. Ve Svitáv-
ce jsme navštívili Löw-Beerovu vilu, kde sídlí 
obecní úřad. Starosta nás zasvěceně seznámil 
s celou historií rodiny Löw-Beerů a promítl film 
o přínosu této rodiny pro Svitávku a pohnutém 

životě v předválečném a válečném období. 
Seznámil nás s architekturou a historií vily. 
Potom jsme si prohlédli zrekonstruovaný zá-
mek v Kunštátě a v podvečer jeskyně Blanic-
kých rytířů v Rudce. 
- 7. června jsme navštívili Kroměříž, kde 

jsme si prohlédli Arcibiskupský zámek  
a Květnou zahradu. Byl to opravdu velký 
zážitek. 

-  Naši členové měli zájem navštívit tržnici  
v Polsku - Kudowa Zdrój, takže jsme jejich 
přání vyplnili a 13. října jsme uspořádali 
do Polska zájezd. Návštěvu tržnice jsme 
spojili s prohlídkou známého polského 
lázeňského města. Po cestě zpět jsme 
se zastavili v historickém centru Nového 
Města nad Metují.

-  21. listopadu jsme se pobavili na muziká-
lu Zvonokosy v Moravském divadle v Olo-
mouci. 

-  2x ročně máme výroční schůzi, na kte-
rou zveme zástupce z některého okolní-
ho úřadu. Mikulášská výroční schůze je 
vždy slavnostní s hudebním vystoupením  
a tombolou.

Pro rok 2019 připravujeme opět zajímavý 
program. Pokud by byl zájem i od dalších 
občanů z řad veřejnosti se do Svazu přihlásit, 
rádi je mezi sebou přivítáme.  
Přejeme všem spoluobčanům v novém roce 
především pevné zdraví a spokojenost v ži-
votě.  

Za výbor SPCCH
Šmídová Blanka
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Společenská rubrika
prosinec 2018

Naše jubilantka:

Věra Šnajdrová
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

Libuše Ondráčková
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast.

Obec Biskupice
Rozsvěcení stromečku

V sobotu 1. prosince 2018, v předvečer 1. adventní neděle, jsme u nás v Biskupicích již tradičně 
slavnostně rozsvěcovali náš vánoční stromeček. Tento stromeček pochází z místního lesa z taj-
ného místa a musím říct, že nám dal opravdu zabrat. Na jeho transportu a umístění se podílel 
Martin Pinkava, Filip Procházka a nově Luboš Říha. Náš letitý člen Daniel Kalita byl omluven.
Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí a především děti se na ni moc těší, protože sou-
částí rozsvěcování je i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Letos jsme jich vypustili na 180  

a bylo krásné pozorovat rozzářené dětské tváře 
v naději vánočního překvapení.
Celou akci moderoval a hudbou provázel Slávek 
Nepeřil, dále vystoupily děti z MŠ Biskupice, vá-
noční písně přijel zahrát dechový orchestr Malá 
Haná a také nám děti z tanečního oboru ZUŠ 
Jevíčko zatančily.  Za vánoční požehnání obča-
nům, stromečku i Vánocům děkuji otci Pawlovi. 
Po celou dobu byl volně přístupný zvěřinový 
raut – gulášek, žebírka, sekaná, paštika, škvar-
ky, dále vánoční cukroví, nechyběl ani vánoční 
punč, vánoční čaj a prodej vánočního zboží. Na 
závěr kulturního dne vystoupila se svojí světel-
nou a ohňovou show skupina Fireshow JBC. Je 
již tradicí, že tato akce slouží jako poděkování 
obce svým občanům. Ne jinak tomu bylo i nyní, 
dovolte mi tedy ještě jednou jménem svým  
i jménem celého zastupitelstva obce poděko-
vat - za péči o obec, za super kolektiv občanů, 
za podněty a nápady, za kritiku i pochvalu.
Na tomto místě bych také rád poděkoval všem 
sponzorům, zúčastněným a všem, kteří přiložili 
ruku k dílu, obci Biskupice, místnímu myslivec-
kému sdružení, Ilče, Aleně a Petře Koutné, Jiří-
mu Palánovi, Alče Dosedlové, Robertovi, Olině 
a Aleně, manželům Havlíčkovým a Mackovým, 

p. Neuerové, za perníčky a cukroví Ludmile a Anně Sekerkové, Marii Navrátilové, Neubauerové 
Ludmile a Marii, Musilové Evě, Frumoltové Janě, Honzírkové Romaně a Bálkové Lucii, dětem  
z naší MŠ za zdobení perníčků a Marušce a Ladíkovi.
Fotogalerii naleznete na www.biskupice.cz.
Přeji Vám všem jménem svým i jménem členů SPOZ spokojený a krásný nový rok 2019, aby byl 
plný zdraví, štěstí a porozumění.

Filip Procházka, místostarosta obce

Stavění vánočního stromu

Stavitelé vánočního stromu
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CANTILO - Biskupice
První adventní neděli 2. prosince 2018 se uskutečnil v kostele sv. Petra 
a Pavla koncert smíšeného pěveckého sboru Cantilo Jevíčko. Cantilo  
u nás v Biskupicích koncertovalo již potřetí. Opět jsme slyšeli překrás-
né písně v podání smíšeného sboru pod vedením sbormistra pana 
Luďka Klimeše. Velmi pěkné vystoupení si pro nás připravila i Katka 
Nečasová. Zahrála 3 skladby na klávesy. Samozřejmě, že nechybělo 
vystoupení našich nejmenších - dětí z místní MŠ pod vedením paní 
učitelek Alenky a Petry Koutných. Na závěr koncertu jsme si všichni 
společně zazpívali krásnou vánoční koledu „Narodil se Kristus Pán“. 
Po koncertě se všem návštěvníkům rozdávaly výborné koláčky, které 

upekly Liduška a Maruš-
ka Neubauerovi - moc dík. 
Myslím, že mohu říci za 
všechny, kteří se koncertu 
zúčastnili, že jsme prožili 
krásné nedělní odpoledne 
plné kultury.
                                         

Helena Neuerová

Balónková pošta a autorství 
Přáníčka na balónku posílaná Ježíškovi při rozsvěcení vánočního stro-
mečku nám letěla opět až k cíli - informace o průletu zasílají ze Zlína 
a dále pak až ze Slovenska z obce Selec, kde i pan Palatinus Ján zasílá 
zpět vánoční přání:
Veselé sviatky Vianočné, pekné cesty polnočné,
pod stromčekom pekný darček, na Silvestra rezký tanček.
Děkujeme za informace o průletu balónkové pošty a přejeme také 
krásné, zdravé a pohodové vánoce.

Návštěva sv. Mikuláše v Biskupicích
Ve středu 5. prosince 2018 ve večerních hodinách děti z Biskupic vyhlí-
žely za okny, zda něco zvláštního neuvidí, či neuslyší. A samozřejmě, 
že se dočkaly. Nejdříve slyšely cinkat zvoneček, potom rachotit řetězy 
a hned věděly, co se děje. Do Biskupic opět po roce přijel sv. Mikuláš 
 s andělem a čerty. Pan Mikuláš postupně navštívil 53 „hodných“ děti-
ček. Děti měly pro sv. Mikuláše připravené krásné básničky a písničky. 
Větší děti zkoušel pan Mikuláš z násobilky a vyjmenovaných slov. Anděl  
z knihy hříchů četl a upozorňoval na drobné prohřešky dětí (neuklízení 
hraček, rozházené oblečení, odmlouvání rodičům....), čili nic hrozného. 
Proto děti obdržely velké balíčky plné sladkostí. Pan Mikuláš se svým 
doprovodem dětem slíbil, že je bude celý rok sledovat a za rok je při-
jede opět navštívit.                                                                Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Mikuláš v MŠ
Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší….písničkou zahájily děti tvořivé předvánoční odpoled-
ne ve školce. Za pomoci rodičů si vyrobily čertovský svícen a upekly medové perníčky  různých 
tvarů. Překvapením na závěr byla návštěva anděla, který děti odměnil sladkostí. Společně jsme 
prožili příjemné odpoledne a všem zúčastněným děkuji za spolupráci.
       Za MŠ Hana NěmcováNaši jubilanti v měsíci lednu: 

Jarmila Knollová
Iveta Špičková
Milan Horníček
Miroslav Polcr
Jana Tuleková
Vladimír Fajgl
Gratulujeme  
a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.

MIKULÁŠ ZAVíTAL DO CHORNIC…
Po dlouhých letech čekaní se stalo něco neskutečného. Za přispění všech dobrých lidí, kteří 
podpořili naši myšlenku, se nám podařilo zorganizovat slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mečku, jež spoustě místních obyvatel chybělo. 
Děkujeme dětem z Chornic za výrobu nádherných ozdob na stromeček, panu Schreiberovi a 
jeho spolupracovníkům za úchvatnou světelnou výzdobu, obci Chornice a místním hasičům za 
pomoc při organizaci. 
Než se však stromeček rozsvítil, zavítal k nám Mikuláš s anděly a čerty, kteří si připravili krátkou 
andělskou a čertí rozcvičku. Poté jsme se společně přesunuli ke ztemnělému stromečku, který 

„netrpělivě čekal“ na své rozsvícení, aby 
mohl ozářit nádherně nazdobené pro-
stranství centra obce. 
Nechť si každý z nás odnese kousek 
světla i ve svém srdci, aby mohl v klidu a 
pokoji se svými blízkými prožít nadchá-
zející vánoční svátky. Za TJ Sokol Chor-
nice, z.s. Vám přejeme do nového roku 
všechno dobré a věříme, že se i nadále 
budeme společně potkávat a zažívat 
příjemné okamžiky při všech akcích, kte-
ré nám rok 2019 přinese.

      Za TJ Sokol Chornice, 
z.s. Blanka Mauerová

Péče o zdraví
Děti v chornické školce navštívil nemocný opičí kamarád. Jeho prostřednictvím
se děti seznamovaly jak pečovat o své zdraví a jak předcházet úrazům. Zábavnou cestou se děti 
dozvěděly také mnohé z oblasti první pomoci, včetně praktického nácviku.

        Za MŠ Hana Němcová

Poděkování
Děkuji touto cestou man-
želům Romanovi a Ludmi-
le Studeným, za věnování 

vzrostlého jehličnanu, který 
jsme mohli použít k tradiční 
předvánoční výzdobě před 
kulturním domem. Podě-
kování patří také kolektivu 
učitelek a žákům naší školy, 
kteří pro tento stromek vy-

tvořili vkusnou výzdobu.
    Jiří Smékal, starosta obce
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Koncert Dalibora Jandy
Koncem měsíce listopadu, vyletěl z pomyslného slavičího hnízda, další z našich známých inter-
pretů, aby svým vystoupením potěšil posluchače v Chornicích. Zájem o koncert Dalibora Jandy 
s dcerou Jiřinou a dalšími hosty byl tak velký, že nás donutil požádat jej, jestli by u nás ne-

vystoupil dvakrát. To se nakonec 
podařilo, ale stejně jsme nebyli 
schopni uspokojit všechny zájem-
ce o jeho vystoupení, za což se jim 
tímto dodatečně omlouváme. Ve 
čtvrtek i v sobotu vytvořilo pub-
likum tak skvělou atmosféru, že 
se interpretům nechtělo z jeviště 
a byli nejméně třikrát vytleskáni 
k přídavkům. Sám Dalibor před 
časem v nějakém rozhlasovém 
rozhovoru řekl, že jede vystupo-
vat do nějakého malého městeč-
ka a že v tak malém místě nikdy 
nevystupoval. Po koncertě, při 
posezení v užším kolektivu pro-
hlásil, že se mu u nás moc líbilo a 
na Chornice určitě nezapomene. 
To nás samozřejmě těší a zároveň 
zavazuje k tomu, abychom v tom-
to duchu pokračovali a místnímu 
publiku nabízeli další „neběžné“ 
umělce. Už nyní se můžete těšit 
na další zajímavý koncert v tomto 
roce.
                                                                                        

Jiří Smékal, starosta obce

Obec Chornice zve všech-
ny na divadelní představení 
„CO VíC SI PŘÁT?“, které se 
uskuteční v neděli 13. ledna 
v kulturním domě. Zaháje-
ní je v 16:00 hodin, vstupné 
činí 50,- Kč, děti do 15-ti let 

polovic.

IX. CHORNICKÉ BÁL
Obec Chornice zve srdečně všechny na „IX. CHORNICKÉ BÁL“, který se   uskuteč-
ní v sobotu 26. ledna 2019 v místním kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje 
kapela EPICENTRUM. 
Vstupné je 100,- Kč s místenkou a 80,- Kč bez místenky. Počet vstupenek je omezen. 
Hostem večera bude zpěvák Radek Žalud, známý především divákům TV Šlágr. 
Plesové společnosti předvede svoje taneční umění flamencová skupina ALEGRIA.
Připraveno bude bohaté občerstvení a hodnotná „tombola“. Vstupenky může-
te zakoupit v kanceláři obecního úřadu nebo objednat na tel: 461 327 807 od  
2. ledna 2019.  Zahájení akce je ve 20,00 hodin.

PALIVOVÉ DŘÍVÍ
Obec Chornice nabízí ke koupi 
palivové dříví (smrk, borovice), 

za cenu 600,- Kč 1 kubický metr. 
Zájemci mohou svůj požadavek 

nahlásit v kanceláři obecního 
úřadu, kde jim budou poskytnuty 

bližší informace.

Projektový den ,,Jogurt, mléko máme rádi, jsou to 
naši kamarádi“

V pátek 23. listopadu proběhl na prvním stupni základní školy v Chornicích projektový den na 
téma ,,Jogurt, mléko máme rádi, jsou to naši kamarádi“.
Uvědomit si důležitost a význam mléka a mléčných výrobků v běžném životě – to byl cíl tohoto 
pátečního dopoledne.
Žáci byli rozděleni do skupin různého věku, ve kterých plnili určité úkoly, především v pracov-
ních listech. Sestavovali jídelní lístek z potravin, který zajistí dostatečný příjem vápníku v těle. 
K obrázkům mléčných výrobků správně přiřadili názvy v angličtině a němčině. Po vyluštění 
zašifrovaných slov, přiřadili k nakreslené postavičce části těla, pro které je nezbytný vápník. V 
pracovních listech také nechyběly hádanky, doplňovačky, křížovky, slovní úlohy. Vyvrcholením 
práce žáků byly kreslené návrhy obalů mléčných výrobků
Součástí zhodnocení projektového dne bylo vyhodnocení nejlepší skupinky, ale i shrnutí no-
vých poznatků, které žáci získali a při kterých se dobře bavili.

                                                                                                Mgr. Iveta Špičková
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci lednu se významného jubilea  
dožívají:

HANÁK JOSEF
HOTAŘOVÁ ALBíNA
NAJEROVÁ ANNA
PETRŽELKOVÁ RŮŽENA
PODLEZLOVÁ LUDMILA
SMÉKALOVÁ LIBUŠE
TUREČKOVÁ HERMíNA
VYMĚTAL JOSEF
VYSTAVĚL KAREL
ZACHAROVÁ OLGA

Řadě oslavenců přejeme pevné zdraví  
a pohodu do dalších let.
V rubrice jsou pravidelně uváděni občané 
Jaroměřic 80ti letí a starší. 

K jaroměřickým se přiřazuje nový občánek
JAN SMÉKAL
Přejeme zdraví a radost ze života chlapci  
i rodičům.

V prosinci opustila po dlouhé nemoci své 
nejbližší 
paní ANTONIE KLíČOVÁ
Rodině vyslovujeme upřímnou soustrast 

Beseda s důchodci
V příjemné atmosféře druhé adventní neděle proběhla tradiční Beseda s důchodci v restauraci 
U Trojanů. Společenský sál se zaplnil do posledního místa a všichni hosté plně využívali mož-
nosti popovídat si se sousedy, které i díky pošmournému počasí a dlouhým zimním večerům 
nějaký čas neviděli. Na úvod setkání přítomní se zájmem vyslechli zprávu o dění v obci za celý 
pomalu již končící rok 2018 a velmi pozorně sledovali i plány do let budoucích.
K velmi příjemné a uvolněné atmosféře přispěla pohostinnost týmu pana Trojana i vystou-

pení souboru Vjechétek a hudební skupiny Stofka. 
Zpěv, tanec a příjemná předvánoční nálada byla velkou 
odměnou celému „staronovému“ Sboru pro občan-
ské záležitosti vedenému Andreou Kosinovou. Domů 
odcházeli všichni spokojeni a díky dárné přízni našich 
sponzorů také s malou pozorností. A mě nezbývá než 
souhlasit s poděkováním a pochvalou emeritního sta-
rosty pana Rostislava Grulicha na adresu SPOZ -  „Dalo 
to určitě hodně práce, ale bylo to moc pěkné.“

Mgr. Iveta Glocová

NA PLES A ZAPOMNĚLI 
JSTE, JAK SE VLASTNĚ  

TANČí?
Taneční plesy a večírky jsou už za dveřmi. 
Pokud nechcete zůstat jen u stolu či baru  
a chtěli byste to také umět, abyste se nemu-
seli ostýchat vyjít na parket, řešíte pravdě-
podobně otázku, kde se to mám naučit? My  
v Jaroměřicích tančíme už od října každý pátek  
a pokračovat budeme určitě do února. Přijďte 
mezi nás, tančíme na volnočase v Jaroměři-
cích každý pátek od 19:00. Těšíme se na Vás!
   Eva Cendelínová

Vánoční jarmark v Jaroměřicích

Advent je radostné očekávání  
a těšení se na Vánoce. My jsme ho  
v Jaroměřicích zahájili už v neděli 
25. 11.. Děkujeme všem holkám ze 
sboru, které se na akci podílely. Také 
děkujeme hasičům a speciální podě-
kování patří Kubovi a Honzíkovi, že 
to s námi vydrželi až do konce.

S pozdravem Eva Cendelínová
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STÁLÝ TÝDENNí ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

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

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

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

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

po

PILATES 17:00 Mgr. Jana Kamená
cvičení SM SYSTÉM 
(cvičení s gumou, zdravotní 

cviky na záda)
18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

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

pá cvičení MIMI a MAMI 
pro děti 1,5 – 3 roky 10:00 MgA. Zdeňka  

Selingerová

4. 1. TANEČNí VEČERY nejen pro páry, pátek, od 19:00, 11.1., 
18.1., 25.1., příprava na plesovou sezónu, s sebou: taneční boty, 
pohodlné oblečení a dobrou náladu, vstupné dobrovolné, VČ

5. 1. TŘíKRÁLOVÁ SBíRKA, sobota, od 9:00, 8:30 požehnání 
koledníkům v kostele Všech Svatých (dolní kostel)

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

19. 1. MEDITACE s Broňou, sobota, 16:00, družina ZŠ

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

PROGRAM AKCí JAROMĚŘICE 
LEDEN 2019

PASOVÁNí NA ČTENÁŘE
17.listopad 2018 se stal pro naše druháky velmi významným dnem. Byli 
slavnostně pasováni na čtenáře. Děti nejprve přečetly krátkou básnič-
ku od Josefa Lady a všem zúčastněným ukázaly, co už dovedou. Potom 
následovalo zábavné odpoledne plné her a soutěží. Rodiče přišli pod-

pořit jejich snahu a prá-
vem byli na své děti pyšní.
Chtěli bychom poděko-
vat pracovnicím Obecní 
knihovny v Jaroměřicích 
a v Biskupcích, paní Cen-
delínové a paní Neuero-
vé, které tento slavnostní 
okamžik pro naše druháč-
ky připravily.

    D. Valentová

Tonda Obal v ZŠ Jaroměřice
I do naší malé školy zavítali lektoři s programem Tonda Obal na ces-
tách. Celá akce probíhala v úterý 27. 11. Tato beseda byla realizována 
pro základní školy. Cílem programu bylo, ukázat dětem, co vše se dá 
recyklovat a jak nutné je třídit odpad. Snažili se všechny přesvědčit 

o tom, že třídění od-
padu je nutností a má 
smysl. Pokud chceme 
naši planetu uchovat 
pro další generace, 
je nesmírně důležité, 
začít něco dělat s od-
padovým materiálem. 
Tato problematika se 
týká různých složek 

odpadů, ale největším problémem nynější doby je odpadový plast. 
Na akci se žáci dozvěděli, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj 
dále vyrábí. Lektoři měli s sebou velký box se vzorky recyklovaných 
materiálů. Žáci získali informace o tom, jaké různé barevné provedení 
popelnic na tříděný odpad jsou k dispozici. Beseda o třídění odpadu 
na naší škole zaujala nejen malé, ale i starší žáky i pedagogický sbor. V 
závěru přednášky si děti samy zkusily roztřídit odpad. Tímto děkujeme 
celému týmu z programu Tonda Obal. 

Mgr. Kateřina Továrková
 

 Vánoční vystoupení v ZŠ Jaroměřice

úplné tmě, za doprovodu hudby Václava Neckáře – Půlnoční, se rozzá-
řily oči všech přísedících návštěvníků. Celý program sestavila a s dětmi 
nacvičila paní učitelka Marcela Švancarová. Na závěr vystoupili žáci 
5. třídy. Jejich hra Ve škole o škole rozesmála všechny pozvané hosty. 
Paní učitelka Stanislava Pudíková to s dětmi nejen nacvičila, ale i vy-
myslela. 
Jsme velmi potěšeni, že vánoční vystoupení s jarmarkem mělo úspěch 
a že počet diváků předčil naše očekávání. Tímto chceme slíbit, že v 
tomto vánočním programu pro rodiče budeme nadále pokračovat. 
Jsme moc rádi, že jste přišli na představení Vašich dětí! Vzhledem k 
menší kapacitě míst v objektu školy jsme udělali takové opatření, aby 
představení viděli všichni rodiče. Budeme se těšit příští rok na viděnou!

Mgr. Kateřina Továrková
 

Druhý prosincový den proběhl na naší škole v duchu VÁNOČNÍHO VY-
STOUPENÍ. Tento projekt byl současně spojen s JARMARKEM. Byl určen 
nejen pro rodiče našich žáků, ale i pro babičky, dědečky, strýce, tetičky, 
sourozence, … Program se plánoval již od září a byl do něho zapojen 
celý první stupeň naší školy, druhý stupeň a SRPSŠ. Paní učitelky z prv-
ního stupně se svými žáky pilně nacvičovaly vánoční program. Všichni 
pedagogové s žáky připravovali na jarmark spoustu milých drobností. 
K dostání byly výrobky našich žáků všech věkových kategorií. 
Děti prvního stupně předvedly svá krátká vystoupení. Na úvod pro-
gramu zpívaly a recitovaly děti 1. třídy pod vedením paní učitelky Ka-
teřiny Továrkové. Krásné kostýmy, které ušila paní učitelka, doplňovaly 
nádhernou předvánoční atmosféru. Hudební doprovod na klávesy pro 
první třídu zahrál Tobiáš Továrek, žák 4. třídy. Potom si společně žáci 1. 
a 2. třídy zazpívali písničku Ach synku, synku. Touto písní si všichni při-
pomněli výročí vzniku republiky. Následovalo představení druhé třídy.  
Zpěv písní s doprovodem kytary a flétniček pohladilo na duši  všechny 
návštěvníky. Dramatizace ,,Ulekané Nány“  byla sladkou tečkou v zá-
věru představení našich druháčků. Tento program s dětmi nacvičila 
paní učitelka Dagmar Valentová. Po druhé třídě vystoupila třetí třída 
se svým Příběhem o Ježíškovi. Krásné kostýmy a rekvizity byly past-
vou pro oči všech hostů. Celé vystoupení organizovala paní učitelka 
Marcela Pudíková. Při zpěvu naše třeťáky doprovodila na kytaru paní 
učitelka Stanislava Pudíková. Čtvrtá třída předvedla Stínové divadlo. V 
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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.

Hledám ke koupi byt. 
I v původním stavu. Tel.: 731 362 416. 



nadace Alexandra von Humboldta Johannes-Gutenbergovy univerzity 
v německé Mohuči, k jehož výsadním zaměřením patří migrace barba-
rů mezi Labem a Dunajem, byly před třemi lety v Jevíčku při odkrývce 
zeminy ve stavební lokalitě a následném záchranném výzkumu arche-
ologů Regionálního muzea v Litomyšli odhaleny pozůstatky římského 
pochodového tábora. Tento objev potvrdil Droberjarovy předešlé teze 
o  dosud  ne  zcela  doceněném  významu  kulturní  krajiny  Malé  Hané 
v národní dějinné paměti, jež vědec akcentoval již v roce 2012 na kon-
ferenci Malá Haná - Paměť kulturní krajiny. 
Římané  v  půli  druhého  století  spravovali  a  bránili  zejména  úrodné  
a  vlídné  Podyjí  a  Podunají,  nu  a  nyní  je  zřejmé,  že  vedle  opulentní 

velkohanácké nížiny, o čemž svědčí naleziště 
římských táborů v Hulíně a Neředíně u Olo-
mouce,  měli  Římané  pod  kontrolou  též 
Boskovickou  brázdu  s  její  nejzazší  destinací 
Malou  Hanou.  A  právě  zde,  na  úpatí  hře-
bečských  výběžků  jsou  též  stopy  Germánů 
pozdního starověku velmi hmatatelné. Vlast-
ně v blízkém okolí tolik nechvalné hranice, jež 
ve svém konci v letech 1936 - 1945 rozdělo-
vala  naši  zemi  na  území  patřící  k  Velkoně-
mecké říši (Großdeutsches Reich) a území au-
tonomního  Protektorátu  Čechy  a  Morava 
(Protektorat  Böhmen  und  Mähren).  Inu,  jak 
náznakové,  což? Nebo  toliko  náhodné? Nic-
méně  na  tyto  otázky:  k  jak  silnému  snížení 
intenzity  germánského  osídlení  našich  zemí 
došlo v historiky inkriminované první polovině   
6. století skutečně, a zdalipak i sousední lesna-
té a kopcovité Hřebečsko většina germánské-
ho obyvatelstva opustila, nebo zdali tu v ome-

zeném množství přece jen jacísi Germáni vždy tiše přebývali a teprve 
až německá kolonizace českého pohraničí, která započala na sklonku 
12.  století,  je neprobudila a neobrodila, na  to  se ptejme  těch nejpo-
volanějších. V Jevíčku již etablovaného a výše představeného docenta 
Eduarda Droberjara, dále Mgr. Balázse Komoróczyho, Ph.D., vedoucího 
Střediska pro výzkum doby římské a doby stěhování národů Archeolo-
gického ústavu AV ČR, archeoložek Mgr. Jany Němcové z Regionálního 
muzea v Litomyšli a Mgr. Zuzany Jarůškové z Muzea regionu Boskovic-
ka a mnohých dalších. Ba začněme třeba tím, kterak asi vypadala ona 
koexistence Germánů a Římanů na Malé Hané v půli druhého století. 
Tož  se  hanácke  nadéchnime  ...  a  vykročme  tím  nejmenším  krůčkem 
Marca Aurelia vstříc Roku římsko-germánských válek na Malé Hané!  
Ex humo homo.
               Ruda B. Beran

Lectori benevolo, laskaví čtenáři Iniciál, 

uhnětené  těsto  staronového  osazenstva  jevíčského  rathausu  nás  po  
podzimních  obecních  volbách  lehce  ponouklo  a  připomenulo,  že  
s každým restartem mohou nakynout i nové příležitosti. Důležité je ne-
zaspat. A jaké to tedy jsou pobídky v našem případě, z optiky literární  
a vlastivědné? Nu za odpovědí na tuto otázku netřeba chodit do hloubi 
lesů. Stačí dojít na ulici Římských legií v Jevíčku, pozorně si prostudovat 
oba informační panely, poměřit si chodidlo se šlépějí římského legio-
náře a nakonec překročit příkop tábora římského pochodového vojska. 
To se na Malé Hané ve druhé polovině 2. století ´dočasně´ utábořilo, 
aby  naše  drahocenné  území  spravovalo  a  zároveň  bránilo  nejzazší 
hranici římského impéria před germánskými 
kmeny, které zde tehdy žily nebo tuhle zemi 
alespoň brázdily. Bylo tomu za časů vlády cí-
saře Marca Aurelia, jemuž patří přívlastek fi-
losof na trůně. „Neblouzni o státě Platónově, 
nýbrž spokoj se i s nejmenším krůčkem vpřed 
a nepokládej ani  tento úspěch za nevýznam-
ný!“ pravil tento nesmrtelný myslitel. A proto 
ani my neblouzněme a buďme rádi za to, oč 
se můžeme opřít nebo od čeho se smíme ale-
spoň odrážet.
Naše  současnost  je  plna  všelikých  zpochyb-
ňování.  Co  jest  psáno,  již  nebývá  pokaždé 
až tak dáno, a co bylo v minulosti objeveno  
a patřilo k milníkům naší  identity, bývá čím 
dál častěji cupováno a považováno třeba za 
dobově účelový dokument. Jako by již nic ne-
mělo mít svoji platnost a váhu. Zatracována 
bývá v našem případě nejen listina krále Vác-
lava  I.  z  roku 1249, v níž  se nachází patrně 
nejstarší zmínka o našem městě, ale nakonec  je  tu a  tam napadána 
sama korunovace Jevíčka na město královské v roce 1258, jejíž sedm-
setšedesátileté výročí jsme vloni spojili s oslavou výročí 100 let vzniku 
naší republiky. 
Rubem důkazných pravd a hmatatelné minulosti bývají bludy vyvřelé 
z bezedných kráterů lidské fantazie. Člověk s nimi nejspíš přicházel od 
počátku věků a jinak tomu zdá se nebude ani v budoucnu. Tajemství 
smyslu života, jež nás přesahuje, si potřebujeme stůj co stůj nějak vy-
světlit. Pokud nejsme úplně marniví, potřebujeme přeci něčemu věřit  
a  z  neznáma  do  neznáma  toužíme  přejít  smysluplně.  Nicméně  ne 
všechny cesty vyšlapané v naší dějinné paměti nás k dobrému přivádě-
jí. Bloudění a tragických konců bylo prokazatelně přehršel, a to obvykle 
na světle božím. Namnoze dokonce z vůle Bohu připisované! Když se 
semotam zastydíme za nevycválané děti, můžeme jistě pochopit mno-
hé. Dokonalý je pouze blbec. 
Kterak  přemýšleli  ´barbarští´ Markomané a nakolik  se  jejich  obyčeje 
odlišovaly  od  kultury  římských  správců  našeho  území  v  druhé  půli  
2. století, by nám neprozradil ani objev malohanáckého svatého grálu. 
Nicméně zpochybňovat to, nač si můžeme sáhnout, kupříkladu na lid-
skými příběhy opředený bronzový knoflík z římské vojenské cibulovité 
spony, torza římské keramiky terra sigillata a mnohé další,  již ovšem 
nelze. Krajina není vypočítavá ani zištná. Je naší společnou matkou, tu-
díž to s námi myslí zákonitě dobře, a když nám tu a tam něco poodhalí  
a našeptá, nehledí nás obalamutit, nýbrž nám tímto rozžíná lampičku, 
abychom ve chvílích zatmění fatálně nezbloudili. 
Držme se tedy toho, co nám odkrývá ona. Věřme především jí. A nezpo-
chybňujme geomorfologicky ani nijak jinak křižovatku malohanáckých 
dějin. 
Po několikaletém usilovném snažení populárního českého archeologa 
doc.  PhDr.  Eduarda Droberjara,  Ph.D.,  prof.  nadzw. UO a  stipendisty 
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Smutný sonet o mužském přechodu
Rodan Geriš
Cipísek ztratil klobouček a marně ho po lese shání.
Rumcajs zapálil palouček, to z fajfky, ze které bání.

Manka má špinavou suknici, je z ní teď pěkná šmudla.
Na zámku ucpali studnici, knížepán nakopl pudla.

Řáholec blíží se Mordoru,
stojí to za starou bačkoru.
Zoufale shlížíme k Jičínu!

Opilý Česílko v kašně
zpívá si špatně až strašně.
Stojí to za starou pipinu.
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Římané a Germáni na Malé Hané
Balázs Komoróczy

kmenové náčelníky odměnili luxusními předměty, stříbrem i zlatem.
Archeologové dnes předpokládají, že se na území Moravy nacháze-
la jižní větev kmene Markomanů z kmenového svazu Svébů, která 
se sem postupně přesunula v průběhu 1. století n. l. z České kotliny 
a osídlila přitom i geograficky a kulturně související oblasti Dolního 
Rakouska severně od Dunaje a území dnešního Slovenska západně 
od Malých Karpat (východně od nich se nacházela sídla příbuzného 
kmene Kvádů). Toto území přímo sousedilo podél hranic na Dunaji  
s příhraničními provinciemi impéria, Noricem a Horní Pannonií. Do 
poloviny 2. století n. l. panovaly na Dunaji mezi Germány a Římskou 
říší převážně mírové vztahy. V severních oblastech Evropy však do-
cházelo k významným politickým změnám a přesunům germánských 
kmenů, které vyústily za vlády císaře Marca Aurelia v rozsáhlý střet - 
tzv. markomanské války (166-180 n. l.).
Počátek markomanských válek probíhal ve znamení římské defenzí-
vy vůči pustošivým barbarským vpádům, které se v letech 166-171 
dotkly prakticky všech podunajských provincií. Germánští útoční-
ci dokonce pronikli až do severní Itálie, což se nestalo již více než 
200 let. V té době současně oslabila císařské vojsko epidemie, při-
vlečená vojáky z východní části impéria. Kritickou situaci se Říma-
nům podařilo zvrátit teprve v roce 171, kdy byli barbarští bojov-
níci vytlačeni za Dunaj. Císař si následně zřídil hlavní stan v táboře 
Carnuntum na Dunaji, odkud zahájil v roce 172 válečné operace na 
germánském území. V letech 172-175 se odehrála první ofenzivní 
fáze markomanských válek. Prvotní nápor byl veden proti Markoma-
nům, další těžké boje s Kvády a Sarmaty se protáhly až do léta 175.  
V dubnu téhož roku vypuklo povstání v Sýrii (která byla v té době 
také římskou provincií), což přimělo císaře k rychlému přesunu vojsk, 

k přerušení operací ve středním Po-
dunají a k uzavření mírových dohod 
s barbarskými kmeny. Druhá eta-
pa markomanských válek propukla 
v roce 177 a většina bojů se znovu 
odehrála na germánském území se-
verně od Dunaje. Kvůli závažnosti 
situace na bojišti byla od počátku 
roku 178 znovu nezbytná osobní pří-
tomnost císaře Marca Aurelia a jeho 
syna Commoda. V tomto roce římská 
armáda zahájila mohutnou invazi na 
území Markomanů a Kvádů. Podle 
slov antického dějepisce Cassia Dio-
na se zde v zimě 179/180 nacházelo 
okupační vojsko o síle 40 tisíc mužů.
Životopis Marca Aurelia uvádí: „Po 
tři léta vedl válku s Markomany, Her-
mundury, Sarmaty, jakož i s Kvády, 
a kdyby žil o jeden rok déle, učinil 
by z nich provincie…“. Také arche-
ologické prameny naznačují, že se 
císař přinejmenším v závěrečné fázi 
válek chystal zřídit na barbarské 
půdě novou provincii. Ta se v přípa-
dě markomanského území v Dolním 
Rakousku a na Moravě měla nazývat 
Marcomannia. 17. března 180 ov-
šem Marcus Aurelius umírá a jeho 
nástupce Commodus ještě v témže 
roce ustoupil od ofenzivní politiky 
svého otce, stáhl vojenské jednotky 
z barbarských oblastí  a s většinou 
hlavních protivníků Říma uzavřel mí-
rové dohody.
Postupné objevování stop římského 

Nastávající rok 2019 bude jistě pro každého z nás v něčem výjimeč-
ným, ať již v rovině osobní či pracovní. Společně sdílenou výjimečnost 
a specifičnost mu můžeme dodat i tím, že budeme více než kdy jindy 
intenzivně připomínat některé historické události, příběhy a osob-
nosti, že si připomeneme něco z našeho společného historického  
a kulturního dědictví, co nás dokáže i dnes obohatit, dokáže i našim 
dnešním fyzickým i duchovním prožitkům dodat obohacující rozměr. 
Nedávné i dodnes probíhající archeologické výzkumy na území Jevíč-
ka, na nichž se největší měrou podílejí Eduard Droberjar z Univerzity 
Hradec Králové a Jana Němcové z Regionálního muzea v Litomyšli, 
výrazně přispěly k uvědomění si historických hodnot, které v sobě 
malebná krajina Malé Hané uchovává. Jsou to právě hluboké kořeny 
regionu jakožto domova nejrůznějších lidských komunit a scény často 
i velmi významných historických událostí. Město Jevíčko, jeho kulturní 
instituce a různé muzejní či výzkumné organizace v širším regionu se 
rozhodly tento rok věnovat vzpomínkám na dobu, kdy se zde výrazně 
střetly dvě entity, z nichž vyrůstá naše současná evropská civilizace - 
Římská říše a Germáni. V následujících řádcích se pokusíme nastínit 
základní historický obraz dějů, které bychom rádi nejrůznějšími for-
mami v letošním roce připomínali.
Evropa v prvních staletích našeho letopočtu, v éře, kterou nazývá-
me dobou římskou, byla rozdělena na dvě hlavní mocensko-politické  
a kulturní sféry. Dominantním státním útvarem byl nejmocnější staro-
věký stát Imperium Romanum, Římská říše, jehož hranice byly dělící 
linií mezi dvěma kulturně, ekonomicky a politicky rozdílnými světy. 
Dělicí čarou mezi těmito světy byla v kontinentální Evropě zhruba li-
nie řek Dunaje a Rýna. Na jedné straně stála vyspělá římská civilizace 
s bohatými provinciemi, městskými samosprávami, kvalitními silnice-
mi, výkonnou a rozvinutou ekonomi-
kou, a v neposlední řadě s početným, 
výborně vycvičeným a téměř nepo-
razitelným profesionálním vojskem. 
Za jejími hranicemi žily různě velké 
populace převážně germánského, ale 
také keltského, sarmatského nebo 
dáckého původu. Římané je sou-
hrnně a lehce přezíravě označovali 
za barbary. Barbarské komunity se 
zpočátku nacházely v značně roz-
tříštěném a nestabilním kmenovém 
uspořádání, často mezi sebou vedly 
spory a v jejich čele stáli náčelníci, je-
jichž postavení se opíralo především  
o loajální vrstvu bojovníků-družiníků 
a o jejich schopnost zabezpečovat 
pro svůj lid hmotné statky často zís-
kávané ve formě kořistí či darů. Mate-
riální kultura, náboženské představy, 
ekonomika a veškeré životní pod-
mínky Germánů se tedy od poměrů  
v Římské říši značně lišily. Kmeny, 
které žily v relativní blízkosti mocné-
ho římského státu, byly samozřejmě 
v určitých aspektech omezovány ve 
svobodě svého jednání. Římané se 
snažili politickými, ekonomickými  
i vojenskými nástroji zasahovat do je-
jich vnitropolitických poměrů, přede-
vším proto, aby si zajistili jejich loaja-
litu a tím i stabilitu na svých hranicích.  
A za tuto loajalitu často byli ochotni 
i platit různými, pro Germány atrak-
tivními komoditami. Umožnili jim 
obchodovat s provinciemi a tu a tam 



zóny, je to jakýsi hraniční prostor, odkud vedly také cesty ke Germá-
nům usazeným v České kotlině. Je tedy logické, že v rámci okupace 
markomanského území byla kontrola tohoto regionu pro Římany vel-
mi důležitá. Poloha tábora v Jevíčku umožnila vizuální kontrolu širšího 
okolí, římská posádka tak mohla účinně bránit jak vstupu do okupova-
né sídlení komory, tak i případné snaze o únik zdejších obyvatel mimo 
kontrolované území. Tábor v Jevíčku lze tedy s jistou nadsázkou nazvat 
hraniční pevností Římany okupovaného území, představoval tudíž, 
byť jen na krátkou chvíli a symbolicky, nejodlehlejší součást slavné 
Římské říše.
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vojska dnes již umožňuje poměrně přesné pochopení plošného roz-
sahu a intenzity římského zásahu, a také strategii velitelů císaře Marca 
Aurelia. Nejvýznamnějším římským opěrným bodem byla opevněná 
báze na Hradisku u Mušova, na území dnešních Pasohlávek. Z této 
strategicky výhodné polohy bylo možné kontrolovat a ovládat jak kři-
žovatky říčních a suchozemských cest při soutoku Jihlavy se Svratkou 
a Svratky s Dyjí, tak i Markomany hustě osídlené ploché terasy podél 
nich. Pevnost na Hradisku poskytovala zázemí pro ústřední „okupační 
správu“, sloužila nejen pro koordinaci vojenských jednotek, ale i pro 
logistickou podporu (řemeslné dílny, sklady zásob a podobně), pro 
péči o zraněné a snad i pro ubytování mimořádně významných osob, 
třeba i z nejbližšího okruhu císaře Marca Aurelia. 
V současnosti je také známo 25 „polních táborů“ římského vojska, 
které byly objeveny na 15 lokalitách ať již leteckým snímkováním 
nebo v průběhu záchranných archeologických výzkumů. A právě je-
den takový tábor, dokonce ten nejseverněji položený, byl v roce 2016 
objeven v Jevíčku.
V „polních táborech“ byly v závislosti na jejich velikosti rozmístěny 
větší či menší vojenské jednotky. Opevněny byly příkopem a hlině-
ným valem. Zdá se, že jejich vnitřní zástavba byla tvořena pouze stany 
a provizorními přístřešky. Mnoho z nich dosahuje překvapivě velkých 
rozměrů, až 50 hektarů, a mohlo v nich být umístěno vojsko o síle 
přesahující počet 10.000 mužů. Jiné jsou naopak svojí rozlohou vel-
mi malé a sloužily pro ubytování menší taktické jednotky nebo jako 
chráněná kotviště a překladiště zásob. Kontrola obyvatelstva, které 
nebylo vůči okupační armádě vždy přátelsky nakloněno, byla jed-
ním z úkolů vojenských jednotek těchto táborů. Neméně důležitý byl 

 ovšem i dozor nad hlavními trasami komunikací, včetně brodů a míst 
vhodných pro kotvení, jejichž bezpečné ovládání bylo nezbytné pro 
rychlé přesuny vojáků a zásob v rámci válečných operací. 
Největší koncentrace „polních táborů“ na Moravě byla zjištěna v okolí 
Hradiska u Mušova. Jejich posádky zřejmě chránily přístupové cesty 
k ústřední okupační bázi, nebo se shromáždily na počátku válečných 
výprav vedených směrem na sever a severovýchod. Další tábory bu-
dovala římská armáda v místech s největší koncentrací germánských 
sídlišť, jako jsou například střední tok Dyje, jižní část Brněnské kot-
liny nebo dolní tok Moravy na rakousko-slovenském pomezí. Další 
tábory - v Olomouci, Hulíně-Pravčicích nebo v Jevíčku - byly nejspíš 
určeny posádkám, jejichž úkolem byla kontrola přístupových cest do 
moravské sídelní enklávy ze strany Germánů žijících v České kotlině 
či ve Slezsku.
Město Jevíčko je přirozeným centrem regionu Malé Hané, který ze 
severu zakončuje Boskovickou brázdu, představující jeden z nemno-
ha vstupních koridorů do centrální germánské sídelní oblasti doby 
římské na jihu Moravy. V tomto koridoru se Germáni usazovali již od 
přelomu letopočtu a podle svědectví četných archeologických nálezů 
udržovali intenzivní kontakty nejen s dalšími Markomany osídlenými 
územími a s Římskou říší, ale také se severovýchodními germánský-
mi oblastmi tzv. przeworské a wielbarské kultury na území dnešního 
Polska. Region se tedy nachází na vnější periférii markomanské sídelní 

Setkání s osobností
Náš jazyk je z minulosti vybaven různými pořekadly, pranostikami  
a přirovnáními. Tak i v tomto článku bych mohla připomenout jedno: 
Dříve se sejde hora s horou nežli člověk s člověkem.    
V mém případě je tomu ale jinak. Po dlouhých osmi letech jsem se 
opět setkala s emeritním profesorem Vítem Bubeníkem, který 
dlouhodobě, a zdá se, že i natrvalo, žije v Kanadě. Nicméně mám za 
to, že i přes tu dálku je stále alespoň částečně Jevíčákem. 
Mohu se přiznat, na setkání s ním jsem se těšila. Pobyt manželů Bube-
níkových byl sice krátký, jejich program nabitý, ale přesto si profesor 
udělal čas na mnohá setkání. Navštívil ředitele Základní školy, Měst-
skou knihovnu, faru i Městské muzeum. Jeho návštěvy byly tak tro-
chu laděny pracovně a účelně - řešil umístění knih z bohaté rodinné 
knihovny ze stávajícího domu do jiných zařízení.   
Nevím, které tituly knih si která instituce vybrala, ale pro muzeum 
byly získány výtisky starých učebnic, několik hebrejsky psaných knih 
(hebrejská bible používaná u soudu při přísaze projednávaného ži-
dovského občana), latinsky psaná Philosophia z let 1774 - 5, Arche-
ologia z roku 1805 a další. Tím se muzejní knihovna opět obohatila  
o knihy, které by časem zapadly v zapomnění nebo v horším případě 
by byly zlikvidovány. Tak v muzeu budou k dispozici třeba k studijní-
mu či vědeckému bádání.    
Kromě toho, že příjemné setkání a povídání s paní Marcelou a pro-
fesorem Vítem na rozličná témata a vzpomínání na uplynulá léta 
se protáhlo na pár hodin, získala jsem i podklady k dalšímu článku  
o místních osobnostech. Tou osobností bude středoškolský profesor 
Oldřich Bubeník - otec nynějšího emeritního profesora Víta Bubeníka.
Věřím, že toto setkání nebylo poslední.

Mgr. Helena Ulčová 
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Muřinoh gratuluje  
jedenáctému vylosovanému 
poutníkovi,
který úspěšně doputoval za 
Krchomilkou.
Je jím Tomáš Kunc z Brna,
jemuž zasíláme knihu  
Muřinoh a Krchomilka
s věnováním autora.

Náš profesor Antonín Dvořák
hájil v roce 1935 v malotřídní škole v Tetčicích. Jak už to bývalo zvy-
kem, byli učitelé umísťováni dle potřeby do různých působišť.
S novou rodinou a otcem manželky se stěhuje před válkou do dalšího 
učitelského působiště - Bosonoh u Brna. V průběhu války byl potom 
totálně nasazený v Adamovských strojírnách. Po válce si doplňuje 
vzdělání na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně,  
v oboru chemie a biologie. V letech 1948 - 51 působí již na zdejším 
gymnáziu.      
Následující léta, jak je známo, opět nepřála lidem s takzvaně jinými 
postoji a názory. Tak i profesor Dvořák je v rámci akce „inteligence do 
výroby“ přesunut na 3 roky do dolů v Ostravě a následně na 2 roky na 
důl Anna v Březinách.
V roce 1956 se vrací na jevíčské gymnázium a působí zde až do svého 

odchodu do důchodu.
Veškeré životní radosti i starosti s manželem 
Antonínem sdílí i jeho manželka paní Růže-
na. Z výčtu výše uvedených životních peripetií 
pana profesora je patrné, že ani ona neměla 
lehký život. Vychovávala tři syny, zajišťovala 
rodinné zázemí a přitom i pracovala. Nejprve 
vypomáhala v zemědělství a později pracovala 
ve školní kuchyni.
Výčet informací o profesoru Dvořákovi by 
nebyl úplný, pokud bychom nevzpomněli na 
jeho dlouholetou činnost v roli sbormistra pě-
veckého tělesa Ctibor. Tento sbor měl dlouhou 
historii. Pod vedením profesora Dvořáka se 
plně rozvinul a přinášel radost nejen místním 
příznivcům. Sbor se účastnil i mnoha pěvec-

kých soutěží podobných těles. Tolik z jeho činnosti na veřejné kulturní 
scéně.
Ve svém soukromém životě preferoval toulky po slovenských horách 
(Roháče, Nízké Tatry, Vysoké Tatry, později Velká a Malá Fatra a mo-
ravské Beskydy). Nebyla mu ani cizí práce na zahrádce, kde pěstoval 
zeleninu.
V roce 1979 se s manželkou přestěhoval do Kroměříže za částí své 
rodiny, kde v roce 1986 zemřel.
Věřím, že mnoho studentů, kteří se s profesorem na svých studiích 
na jevíčském gymnáziu setkali a mnoho těch, kteří působili pod jeho 
taktovkou ve Ctiboru, rádi věnují pár vzpomínek památce tohoto cha-
rismatického středoškolského profesora. 
Poděkování náleží panu magistru Vladimíru Dvořákovi za poskytnuté 
informace k článku o svém otci a bývalé spolužačce Mirce Ambrozové 
za společné vzpomínání na naše školní léta.  

Mgr. Helena Ulčová

Vážení čtenáři, mám jednu otázku. Vzpomínáte rádi na svá učňovská 
nebo středoškolská léta? Já docela ano. Okolí vás už nepovažovalo za 
děti a k dospělosti vám právě chyběly ty tři či čtyři roky zakončené 
vyučením či maturitou.   
I když  jsem studovala školu s označení SVVŠ, jednalo se vždy o zdej-
ší původně reálné gymnázium. Doba druhé poloviny šedesátých let 
nebyla tak příznivá pro studium, ale o to větší štěstí jsme měli na 
učitelský sbor. Možná vám ta jména již nic neřeknou, ale přesto se  
o některých zmíním. Jednalo se o následující profesory: manžele Bin-
kovy, Štěpána Hocha, Leo Ondru, Oldřicha Budeníka a další. Pro nás 
byl nejdůležitější náš nezapomenutelný profesor Antonín Dvořák - 
náš třídní učitel. Kdo ho znal, jistě si vzpomene na jeho vzrostlou, 
vždy vzpřímenou postavu, která si rázným krokem vykračovala nejen 
v prostorách školy. Žádný žákovský „prohřešek“ 
či nevinná klukoviny mu neunikla, ani při učitel-
ském dozoru na chodbách v době přestávky.   
Profesor Antonín Dvořák v naší třídě, která 
zahájila svou středoškolskou cestu ve školním 
roce 1964 - 65, nás zpočátku vyučoval mate-
matiku, chemii (obávané to předměty) a bio-
logii. 
Byl autoritou. Budil respekt. Měl svůj osobitý 
styl výuky i přístup ke studentům. Existovalo 
několik průpovídek, které používal. Například 
po vstupu do třídy založil ruce na prsa a otázal 
se:  „Kolik je hodin, zapomněl jsem si hodinky 
na klavíru v modrém pokoji.“ Nebo pokud jsme 
byli příliš neukáznění, tak nás nazýval „svoločí“; 
často jeho příchod do třídy ohlašovalo cinká-
ní svazku klíčů. Zajisté by i další dřívější studenti našli zapomenuté  
a v hloubi mysli zasunuté střípky vzpomínek na podobné drobnosti 
jeho projevu.
První naše třída byla v přízemí vedle tehdejší fyzikální posluchárny, 
ale další léta jsme trávili ve třídě vedle chemického kabinetu - pravé 
to domény našeho profesora.
Nevím, jak kdo, ale v době mých studií jsme nevěděli nic o soukro-
mém životě našich profesorů nebo jejich případných zájmech, bývalo 
to tabu. 
Pokud jsem chtěla trochu poodhrnout roušku soukromého života 
profesora Antonína Dvořáka pro tento článek, musela jsem se obrá-
tit na ty, kteří mu byli nejbližší. Oslovila jsem jeho nejmladšího syna 
Vladimíra a ten mi ochotě vyhověl a zásadní informace mi poskytl.
Profesor Dvořák se narodil v roce 1913 ve Šlapanicích u Brna. Svou 
učitelskou dráhu po absolvování brněnského učitelského ústavu za-

Poslední drobnička Karla Javůrka*

V CHUCHLI
První, třetí, pátý dostih,
více výher už jsem nestih,
není smůly jako smůly
ani výher navěky
 
* Karel Javůrek (1971 - 2018) - čilý pražský glosátor 
a mediální teoretik, občasný přispěvatel Iniciál a sváteční 
průvodce Čtenářského klubu KÁČKO Prahou prohrál své 
poslední steeplechase se zákeřnou chorobou 6. 11. 2018  


