
František Plech – apoštol historické paměti Jevíčka a Malé Hané
Ve čtvrtek 31. října zemřela jedna z největších osobností 
novodobé historie Jevíčka. V našem městě by se snad 
nenašel člověk, který by pana učitele Františka Plecha 
neznal. Každý ho však máme vrytého v paměti v jiné po-
době. Pana učitele poznaly již děti ve školce, které trpě-
livě vyučoval hře na zobcovou flétnu. Každému, kdo čte 
Jevíčský zpravodaj, se jeho jméno spojí s nepřeberným 
množstvím vlastivědných článků mapujících historii Je-
víčka a jeho blízkého okolí. Dovolte mi v následujících 
řádcích shrnout nejdůležitější momenty života a díla 
pana Plecha. 
František Plech se narodil 27. března 1932 v Jevíčku, kde 
prožil své dětství, absolvoval zde obecnou školu a zahá-
jil studium na jevíčském reálném gymnáziu. Již od mládí 
byl aktivním skautem. Maturitu složil na pedagogickém 
gymnáziu ve Znojmě, kam ke studiu přestoupil. Svoji pe-
dagogickou činnost zahájil v malotřídkách na Znojemsku. 
Od padesátých let vyučoval na Svitavsku. V letech 1959 
až 1983 působil jako ředitel základní školy v Biskupicích. 
Od osmdesátých let vyučoval také na zdejší Lidové škole 
umění, poté Základní umělecké škole Jevíčko a na sklon-
ku svého života docházel pravidelně do Mateřské školy  
v Jevíčku, kde předával dětem první hudební zkušenosti  
a hravým způsobem je učil hrát na zobcovou flétnu.
Pro pana Plecha je význačná jeho tematická rozma-
nitost, dokázal se naplno věnovat velké škále námě-
tových oblastí. Jeho dlouholetým koníčkem a láskou 
byla městská věž v Jevíčku, na které provázel návštěv-
níky od roku 1993 po více než dvacet let. Doplňoval inventář věže o historické informace  
a muzejní exempláře, které jsou ve věži vystaveny. Své mnohaleté badatelské úsilí shrnul do pade-

sátistránkové publikace o městské 
věži. 
Soustavně se věnoval dějinám 
židovské komunity, která sídlila 
v Jevíčku patrně už od 16. sto-
letí. Neustálý zájem zaměřoval 
na historii jevíčských spolků, byl 
dlouholetým kronikářem Sbo-
ru dobrovolných hasičů v Jevíčku  
a sepsal jubilejní sborník k 70 letům 
od založení včelařské organizace  
v našem městě. 37 let svědomitě  
a nenapodobitelným způsobem 
psal kroniku města Jevíčka.
Svoje hudební nadání a schopnos-
ti zúročoval jako aktivní hráč na 
trumpetu v jevíčských dechových 
souborech. K jeho dalším oblíbe-
ným tématům patřil sběr regio-
nálních lidových písní a důsledně 
po dlouhá léta vedl a zazname-
nával statistické údaje o počasí. 
Díky svému tchánovi ovládal vázá-
ní knih, a tak si valnou část svých 
publikací dokázal i sám vyvázat.  
V letech 1976 až 1990 se jako člen 
redakčního kolektivu podílel na vy-
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Atletické hřiště má konečně nový umělý 
povrch

Ke 30. výročí sametové revoluce koncertoval 
Hradišťan

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

Provedli jsem značení cyklotrasy Skrz Maló 
Hanó
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Dobíháme do cíle…
Milí čtenáři,
poslední letošní číslo Jevíčského zpravo-
daje je uvedeno vzpomínkou na jedineč-
ného člověka – pana Františka Plecha, 
jemuž chci věnovat osobní poděkování  
a vzpomínku. Jeho rukopisy, které pravi-
delně a neúnavně přinášel týden co tý-
den na městský úřad, zůstanou vzácnou 
součástí mého osobního historickovlasti-
vědného archivu, v němž zaujímá čestné 
místo vedle dalších významných jmen 
jako jsou pánové Suchomel, Továrek, Ma-
ckerle, Tutsch a další. Pan Plech při svých 
návštěvách rád sděloval své poznatky  
a mnohdy bylo těžké jej z jeho vzpomíná-
ní vytrhnout. Pane učiteli, díky za to, díky 
za Vaši píli a precizní vedení městské kro-
niky. Právem se obávám, že Vámi nasaze-
ná laťka nebude nikdy překonána…
Pokud by pan Plech připravoval zápis do 
kroniky za pomalu končící rok 2019, jako 
největší investiční akci by jistě uvedl re-
konstrukci ulice Soudní, která se svými cca 
15 miliony nejvíce zatížila obecní rozpo-
čet. Jistě by v zápise také ocenil způsob, 
kterým byla rekonstrukce pojata a fakt, že 
jí byl společně s ulicí Růžovou navrácen 
její historický charakter. Je jen velká škoda, 
že již pana učitele nemůžeme pozvat pří-
ští rok na odhalení pomníku obětem ho-
locaustu, který bude v ulici Soudní před 
synagogou na přelomu května a června 
2020 odhalen. Židovská komunita v Jevíč-
ku a její osud bylo jedním z jeho nosných 
a veledůležitých témat. 
Obecně lze konstatovat, že naplánované 
investiční akce, jak jsou uvedeny na na-
šem webu v sekci „Projekty města“, se 
podařilo ke konci roku zdárně dokončit. 
Jako třešničku na dortu vnímám nové at-
letické hřiště s tartanovou dráhou, o jehož 
rekonstrukci spolufinancovanou dotační-
mi prostředky jsme se snažili opakovaně 
několik let. Konečně to vyšlo a naši školáci 
i veřejnost budou moci takřka celoročně 
hřiště využívat. Však také žáci ZŠ v rámci 
příprav žádosti přiložili ruku k dílu a ne-
váhali podpořit tento záměr prezentací 
svých představ o podobě hřiště přímo 
na jednání zastupitelstva. Těšit nás může 
též fakt, že celkové náklady cca 3,7 mil. Kč 
jsou významně dotovány částkou 2,5 mil. 
Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Mimo opravy dráhy proběhla též revitali-
zace stávající nářaďovny a byla vybudová-
na nová elektro a vodovodní přípojka do 
areálu.
Aktuálně jsme ve fázi přípravy rozpoč-
tu na rok 2020, který bude jako stěžejní 
dokument schvalován na prosincovém 
jednání zastupitelstva. Teprve poté vás 
můžeme detailně informovat, kterým in-
vesticím bude dán v příštím roce prostor. 
Poměrně ostře se však rýsuje dokončení 

Okénko radních rekonstrukce ulice Okružní II v úseku kři-
žovatek Biskupická – Olomoucká. V rámci 
uvažované opravy město zafinancuje vý-
měnu vodovodu a kanalizace, výstavbu 
chodníků, parkovacích míst a nového veřej-
ného osvětlení. Pardubický kraj jako vlast-
ník komunikace bude financovat opravu 
vozovky. Stejně tak je již jasně dáno do-
končení projektu bytového domu Barvířská 
560, jehož první etapa dospěla letos do 
fáze hrubé stavby.
Realitou příštího roku bude také zahájení 
dlouho připravované rekonstrukce budovy 
kina ASTRA, jenž bude z důvodu finanční 
náročnosti rozvržena do několika následu-
jících let. Zastupitelstvo o tom těsnou větši-
nou hlasů rozhodlo na svém listopadovém 
zasedání. Rekonstrukcí tak bude naplněna 
nová koncepce víceúčelového sálu, aby 
tento mohl být kromě své promítací funkce 
využíván také jako koncertní a divadelní sál, 
nebo jako prostor pro pořádání přednášek 
a školících akcí případně plesů a tanečních. 
V té souvislosti bych chtěl poděkovat za 
podporu velké části veřejnosti a starostovi 
města za vytrvalost, se kterou se problema-
tice dnes již nevyhovujícího stavu objektu 
kina věnuje.
Jako radní, který se věnuje problematice 
odpadů, prozradím úplným závěrem ještě 
jednu novinku. Vážně uvažujeme podpořit 
sběr tříděného odpadu přímo v domác-
nostech, proto jsme podali žádost o dotaci 
OPŽP na pořízení barevných separačních 
nádob k rodinným i bytovým domům. 
Systém třídění „door to door“ by měl vý-
hledově významně snížit produkci směs-
ného komunálního odpadu a umožnit do 
budoucna také snížit frekvenci jeho svozu. 
Za sebe tedy vnímám rok 2019 z hlediska 
rozvoje našeho města jako úspěšný, řadě 
projektů se i nadále věnujeme, postupuje-
me v nich systematicky vpřed a současně 
se snažíme nově plánovat. 
Přál bych si, aby se nám se ctí a v dobré fi-
nanční kondici podařilo zvládnout v oblasti 
investiční, provozní i kulturní také rok příští. 
Vám, vážení spoluobčané, přeji především 
klidný čas adventní a 
radostně prožité vá-
noční svátky v kruhu 
nejbližších a dobrých 
přátel. Šťastné a ve-
selé…

Miroslav Šafář

Společenská rubrika 

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

Petr Spáčil
Věra Geršlová
Stanislav Hanák
Zdeněk Šnirch
Eva Hebelková
František Werner
Růžena Haikerová
Josef Václavek
Helena Kochová
Václav Klusoň

dávání městského zpravodaje Pod jevíčskou 
věží, kde měl na starosti vlastivědnou rubriku. 
Poté sedm let redakčně řídil Jevíčský zpravo-
daj, který na tento čtvrtletník navázal. 
Rád předával všem zájemcům bohaté vědo-
mosti zejména z oblasti vlastivědy a regionální 
historie. Neexistuje snad jediná regionální pu-
blikace, která by se neopírala o zdroje Františ-
ka Plecha. Pan Plech dokázal zpopularizovat 
své vědecké bádání a přiblížit historické udá-
losti široké veřejnosti. Jeho zápal pro historii  
a vypravěčský um obdivovali i nesčetní bada-
telé a návštěvníci našeho města. Za svůj neu-
věřitelný přínos pro město Jevíčko a regionální 
historii získal v roce 2014 titul čestného obča-
na Města Jevíčka a výroční ocenění osobností 
sportovního, kulturního a spolkového života 
za rok 2017.
Životní kniha pana Františka Plecha se uzavře-
la dne 31. října 2019 v 87 letech, kdy zemřel po 
krátké, vážné nemoci. Praví se, že každý jsme 
nahraditelný. V případě pana učitele však vý-
jimka potvrzuje pravidlo. Čest jeho dílu a po-
ctivému životu! Děkujeme.

Redakční rada Jevíčského zpravodaje  
společně s vedením města

Dne 26. 12. 1919 se narodila naše budoucí milovaná a milující 
maminka  a babička 

ŠTĚPÁNKA KADERKOVÁ
Od r. 1946 provdaná KOLÍNSKÁ.

Na její pomoc, ochotu a vstřícnou povahu,
její výbornou kuchyni a vynikající cukroví – hlavně trubičky,

dorty a další pochoutky, bez kterých se neobešla téměř každá oslava, 
jak v Jevíčku, tak i v okolí, s láskou už 34 let jen vzpomínají

děti a vnoučata s rodinami

pokračování ze str. 1
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Jevíčko – město čepelek
Jevíčko je nerozlučně spjato s výrobou holicích a průmyslových žiletek (resp. správný český výraz 
je „čepelek“). Výrobní areál někdejšího národního podniku DIU prošel v průběhu své historie od 
založení v r. 1950 řadou milníků: počínaje výrobou uhlíkatých čepelek (holicích, později i průmy-
slových), přes výrobu nerezových čepelek 
až po produkci jednorázových holítek. Ně-
které projekty byly velmi úspěšné, některé 
méně. Jak už to v životě chodí.
Podnik byl na počátku 90. let 20. století pri-
vatizován a poměrně záhy převzat společ-
ností Gillette. O motivech tohoto převzetí 
lze spekulovat, nicméně faktem zůstává, 
že – mimo jiné i díky ruské hospodářské 
a politické krizi v roce 1997-98 – výroba 
čepelek v Jevíčku zůstala zachována a do 
výrobního závodu nakonec tato meziná-
rodní korporace dále investovala: z Velké 
Británie a z Německa byly převezeny mo-
dernější, byť použité stroje, které pomohly 
uspět i dříve méně úspěšným projektům; 
zlepšila se kvalita výrobků, výrobní proces 
se modernizoval a efektivizoval, zlepšilo se 
pracovní prostředí atd.
Firma Gillette výrobní areál v Jevíčku na-
konec přece jen opustila a přesunula svoji 
výrobu dle původního plánu do Ruska, do 
St. Peterburgu. Jeho akvizice svůj účel zřej-
mě splnila: tradiční značky byly vytěženy, 
původní trhy převzaty, pro Gillette málo 
zisková výroba uhlíkatých čepelek nakonec 
nezrušena a ponechána funkční novému 
majiteli, kterým se na základě výběrového 
řízení stala v roce 2005 společnost Czech 
Blades s.r.o. Výrobní závod se tak vrátil do 
českých rukou.
Od té doby došlo k razantnímu rozvoji 
výroby uhlíkatých čepelek, jejichž výroba, 
resp. prodej zaznamenaly historicky re-
kordní objemy (kolem 1 miliardy čepelek za 
rok). Obnovila se výroba průmyslových če-
pelek v mnohem širším rozsahu, než tomu 
bylo kdykoliv před tím. Výrobce průmyslových čepelek z Jevíčka se tak stal předním světovým 
hráčem v tomto sortimentu. Majitelé průběžně investují do modernizace technologie uhlíkatých 
čepelek, do zařízení sloužících ke zlepšování a ověřování kvality i do dalšího vylepšování pracov-
ního prostředí zaměstnanců. 
Aktuálně firma Czech Blades dokončila projekt instalace nejpokročilejších evropských technologií 
pro výrobu nerezových holicích čepelek. Jejich výsledná kvalita je podle sofistikovaných měření  
i ohlasů zahraničních zákazníků srovnatelná, ne-li lepší než kvalita nerezových čepelek konku-
rentů vč. těch, nesoucích proslulé značky. Investice v řádu milionů EUR přináší výrobnímu areálu 
nejen další pilíř dlouhodobé perspektivy, ale upevňuje i nadále pozici Czech Blades jako význam-
ného zaměstnavatele a přispěvatele ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje regionu.

Milan Máša

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 15. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
15. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
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: 9. 12. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 15. 11. 2019

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

 

Poděkování pracovníkům OLÚ
Vážené město Jevíčko,
ve dnech 7. 10. – 29. 10. jsem absolvoval 
rehabilitační cvičení po mozkové mrtvi-
ci v Odborném léčebném ústavu Jevíč-
ko. Prostřednictvím Vašeho zpravodaje 
bych chtěl moc poděkovat rehabilitační-
mu oddělení pavilonu S druhé patro za 
vzornou péči, lidský přístup a příjemný 
pobyt. Na tomto oddělení panuje ocho-
ta, odbornost, laskavost a úcta k paci-
entům. Cítil jsem se zde velice příjemně, 
strava byla velice kvalitní a v dostateč-
ném množství.

Macků Josef, Bučovice

Poděkování rodiny Plechovy
Rády bychom vyjádřily poděkování lé-
kařskému a ošetřovatelskému týmu na 
oddělení pneumologie v OLU Jevíčko za 
vysoce profesionální a laskavý přístup 
při léčbě našeho tatínka pana Františka 
Plecha.
Děkujeme tomuto skvělému týmu za 
péči a lidský přístup v jeho nejtěžších 
chvílích.

dcery Iva Plechová
a Pavla Padova

Poděkování za milou vzpomínku
panu Ing. Vladimíru Jarošovi za milou 

vzpomínku na našeho otce,  
Gabriela Havlíčka.

Za celou rodinu děkuje dcera, 
Mgr. Jana Burgetová.

Vánoční svoz komunálního odpadu  
Zadní Arnoštov a Mařín 2019

Svozový den Náhradní termín

úterý  24. 12. 2019 sobota 21. 12. 2019

Ing. Oldřich Dryšl, SUEZ Využití zdrojů a. s.
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/13Z/2019 program 13. zasedání konaného 

dne 14. 10. 2019
2/13Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Ma-

rek Káňa, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav 
Zezula

4/13Z/2019 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze 
dne 20. 7. 2018 uzavřené mezi Měs-
tem Jevíčko a společností Mertastav, 
s. r. o. s výčtem víceprací při realizaci 
akce „Oprava vodovodu, kanalizace  
a komunikace na ul. Růžová a ul. Soudní  
v Jevíčku - II. etapa“ a pověřuje starostu 
podpisem dodatku č. 3

5/13Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 7

6a/13Z/2019 nabídku společnosti HZS Jevíč-
ko, a. s. na ukládání bioodpadu v kom-
postárně Víska u Jevíčka za paušální 
poplatek 45 Kč na jednoho obyvatele 
za rok

6b/13Z/2019 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 1/2019, o regulaci provoz-
ní doby hostinských zařízení s účinností 
od 1. 12. 2019

6c/13Z/2019 uplatnění náhrady škody po 
Mgr. Špajsovi, administrátorovi pro-
jektu „Energetické úspory MŠ a  prak-
tické školy Jevíčko“, v plné výši, t. j. 
467.077,49 Kč za způsobení korekce 
dotace na uvedený projekt ze strany 
řídícího orgánu SFŽP ČR

6d/13Z/2019 budoucí prodej části pozemku  
p. č. 1751/15 - ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí společnosti ČEZ Distri-
buce, a. s. za cenu 500 Kč bez DPH za 
m2, smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
na prodej částí pozemku p. č. 1751/15 - 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6e/13Z/2019 bezúplatný převod pozemku  
p. č. st. 490 - zastavěná plocha a nádvo-
ří v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku 
Města Jevíčko

6f/13Z/2019 bezúplatný převod pozemků p. č. 
529/8, p. č. 1750/15, p. č. 1751/104, p. č. 
1751/107, p. č. 1751/108, p. č. 1757/25 
a p. č. 1757/26, vše ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí do majetku 
Pardubického kraje

6g/13Z/2019 kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností Development Mi-
nářová, s. r. o. na prodej pozemků p. č. 
4236/10 a p. č. 3593/1, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

6i/13Z/2019 bezúplatný převod pozemků  
p. č. 174/6 - zahrada, 529/5 - ostatní 
plocha, p. č. 529/6 - ostatní plocha, p. č. 
1751/91 - ostatní plocha, p. č. 1751/92 
- ostatní plocha, p. č. 1757/94 - ostatní 
plocha, p. č. 1751/95 - ostatní plocha, 
p. č. 1751/99 - ostatní plocha a p. č. 
1757/101 - ostatní plocha, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí do majetku Pardu-
bického kraje

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/13Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Petra Jedlinského a Mgr. Rudolfa Bera-
na

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
6h/13Z/2019 bod usnesení ZM č. 

12e/10Z/2019 ze dne 12. 8. 2019 - ZM 
schvaluje bezúplatný převod pozemků 
p. č. 529/5 - zahrada, p. č. 529/6 - ostat-
ní plocha, p. č. 1751/91 - ostatní plo-

cha, p. č. 1751/92 - ostatní plocha, p. č. 
1757/94 - ostatní plocha, p. č. 1751/95 
- ostatní plocha, p. č. 1751/99 - ostatní 
plocha a p. č. 1757/101 - ostatní plocha, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí do majet-
ku Pardubického kraje

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc září 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
seznam termínů a výročí smluvních podmínek 
sjednaných ve smlouvách
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 11. a 12. zase-
dání ZM a 22. a 23. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
pracovní verzi rozpočtu města na rok 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
nabídku na koupi pozemku p. č. 3070/1 - trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
130.350 Kč bez DPH žadatelem dle zápisu
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
žádosti žadatelů o koupi části pozemku p. č. 
5401 v k. ú. Jevíčko-předměstí a postupuje  
k projednání Radě města Jevíčko s doporuče-
ním pozemek pronajmout
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce září 2019

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

Usnesení 13. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. října 2019

Rada města Jevíčko schvaluje
1/24R/2019 program 24. schůze rady města 

dne 21. 10. 2019
2/24R/2019 přidělení bytu č. 3 v DPS na ul. 

Kobližná 125 v Jevíčku žadatelce dle 
zápisu s účinností od 1. 11. 2019  
s uzavřením smlouvy na dobu určitou  
v délce 2 měsíců s možností postup-
ného prodlužování a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

3c/24R/2019 rozpočet ZUŠ Jevíčko na rok 
2019 a střednědobý výhled hospoda-
ření ZUŠ Jevíčko na období 2020 - 2022

4a/24R/2019 provedení zemních prací a po-
kládku kabelů VO v souvislosti s pře-
ložkou kabelů NN ČEZ v ulicích Kostel-
ní a Krátká v Jevíčku společností Elektro 
Plošiny Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 
569 42 Chornice za cenu 81.025 Kč bez 
DPH

4b/24R/2019 provedení zapojení a montáž 
svítidel VO v souvislosti s přeložkou ka-
belů NN ČEZ v ulicích Kostelní a Krátká 
v Jevíčku společností Elektro Plošiny 
Zdeněk Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 
Chornice za cenu 82.451 Kč bez DPH

4c/24R/2019 uzavření nájemní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a Gymnáziem Jevíčko 
na pronájem prostor pro náhradní pro-
voz třídy MŠ Jevíčko v budově Domova 
mládeže Gymnázia Jevíčko s platností 
od 7. 10. 2019 do 30. 6. 2020, kdy ná-

klady spojené s využíváním náhradních 
prostor budou nárokovány po společ-
nosti TOMERO, která realizovala rekon-
strukci MŠ a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

4e/24R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu Pk na 
činnost a provoz turistického informač-
ního centra, Palackého nám. 1, Jevíčko 
ve výši 14.475 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5a/24R/2019 úhradu víceprací Kamenoso-
chařstvím Hemzal, Malátova 2093, 508 
01 Hořice, IČ: 67452779 v rámci realiza-
ce obnovy křížku ke kostelíčku sv. Bar-
toloměje ve výši 14.900 Kč (není plátce 
DPH)

6/24R/2019 obnovu webových stránek měs-
ta tak, aby byly responzivní a splňovali 
požadavky nového českého transpozič-
ního zákona č. 99/2019 Sb. za částku 
cca 20.000 Kč bez DPH

7b/24R/2019 podání žádosti o povolení poká-
cení dřevin rostoucích mimo les týkající 
se 5 ks javorů mléč rostoucích na ulici 
Okružní II na pozemku p. č. 1751/22  
v k. ú. Jevíčko-předměstí

7c/24R/2019 provedení bezpečnostního ořezu 
dřevin na Komenského nám. v Jevíčku 
dle vypracovaných znaleckých posudků 

Usnesení 24. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. října 2019
a na doporučení komise životního pro-
středí

7d/24R/2019 použití jedle jako vánočního 
stromu z ulice Slunečná v Jevíčku a po-
dání žádosti o kácení

8a/24R/2019 změnu vytápění rodinného 
domu č. p. 119 na Malém náměstí v Je-
víčku a cenové nabídky firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Je-
víčko, IČ: 28821068 na dodávku a mon-
táž elektrokotle a jeho zprovoznění za 
částku 35.040 Kč bez DPH a firmy Petr 
Kalandra elektro, Nappova 518, Jevíčko, 
IČ: 72902108 na úpravu elektroinstala-
ce pro osazení elektrokotle za částku 
29.600 Kč bez DPH (celkem 64.640 Kč 
bez DPH) a pověřuje Karla Skácela za-
jištěním realizace změny vytápění uve-
deného objektu

8b/24R/2019 cenovou nabídku firmy PK Klima, 
s. r. o., Peroutkova 290/5, 602 00 Brno, 
IČ: 04889665 na zaměření skutečného 
stávajícího stavu a zpracování projek-
tové dokumentace na akci „zlepšení 
mikroklimatických podmínek v budově 
„Městského úřadu v Jevíčku“ za částku 
19.500 Kč bez DPH

8c/24R/2019 rekonstrukci koupelny po hava-
rijní poruše rozvodů vody a kanalizace 
v RD č. p. 364 na ul. Biskupická v Jevíč-
ku firmou Instalatérství Bidmon, s. r. o., 
Třebovská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 za 
částku 85.325 Kč bez DPH
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MUDr. Zuzana Šedrlová
27. 12. a 31. 12. 2019 dovolená

ordinace 23. a 30. 12.  
pouze do 12.00 hodin

zástupy pouze akutní stavy  
MUDr. Trčková a MUDr. Křížová

MUDr. Ivana Křížová
 neordinuje 13. 12. 2019  

– druhý pátek 
 23. 12. – 31. 12. 2019 dovolená

MUDr. Jana Melková
23. 12. 2019 – 3. 1. 2020  

dovolená

MUDr. Jana Trčková
neordinuje 20. 12. 2019  

a 23. 12. 2019

9/24R/2019 plán inventur se stanovením ter-
mínů a inventarizačních komisí k pro-
vedení řádné inventarizace majetku  
a závazků za rok 2019

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/24R/2019 starostu města jednáním s Gym-

náziem Jevíčko o výši nájmu za náhrad-
ní prostory využívané v současné době 
Mateřskou školou Jevíčko v Domově 
mládeže

Rada města Jevíčko souhlasí
8d/24R/2019 s prodloužením nájemní smlou-

vy na 1 garážové stání ve dvorním trak-
tu Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 2020 
žadatelce dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
3a/24R/2019 souhlas s projektovou doku-

mentací pro územní řízení na akci „STL 
plynovodní přípojka, U Cihelny 375, 
Jevíčko“, kdy předmětem projektu je 
výstavba nové STL plynovodní přípojky 
pro objekt č. p. 375 - areál společnosti 

Natural Keramika, s. r. o., Jevíčko s pod-
mínkou uvedením komunikace a do-
tčených pozemků města do původního 
stavu s osobním převzetím

3b/24R/2019 souhlas žadateli dle zápisu  
s umístěním vodovodní přípojky do 
pozemků p. č. 1230/5 a p. č. 5401  
v k. ú. Jevíčko-předměstí s podmínkou, 
že pozemky budou po provedení pří-
pojky uvedeny do původního stavu

Rada města Jevíčko doporučuje
5b/24R/2019 zastupitelstvu města navýšit zá-

kladní sazbu poplatku za svoz a likvi-
daci komunálního odpadu na rok 2020 
o 50 Kč tzn. ze současných 580 Kč na 
630 Kč

Rada města Jevíčko nedoporučuje
7a/24R/2019 zastupitelstvu města schválit zá-

měr prodeje pozemku p. č. 80 v k. ú. 
Zadní Arnoštov

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/25R/2019 program 25. schůze rady města 

dne 4. 11. 2019
2b/25R/2019 rozpočet ZŠ Jevíčko na rok 2019 

- 2020 a střednědobý výhled hospoda-
ření ZŠ Jevíčko na období 2021 - 2022

3a/25R/2019 sortiment výsadby zeleně na ul. 
Soudní v Jevíčku dle zápisu

3b/25R/2019 úhradu faktury ve výši 15.000 Kč 
bez DPH za autorský dozor a projekční 
činnost v souvislosti s rekonstrukcí uli-
ce Soudní v Jevíčku dopravnímu pro-
jektantovi Ing. Lubomíru Klodnerovi, 
projektová a inženýrská kancelář, Ro-
hozná 366, 569 72 Rohozná

4a/25R/2019 dodatek č. 1 mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubickým krajem ke smlouvě 
č. OSV/19/20544 o poskytnutí účelové 
dotace na podporu sociálních služeb  
v souladu se zákonem o sociálních 
službách, kdy se dodatkem mění pou-
ze příloha č. 1 - postup stanovení výše 
dotace, ostatní ujednání smlouvy na 
550.000 Kč se nemění a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku č. 1

4d/25R/2019 úhradu částky 25.110 Kč bez 
DPH firmě Vítězslav Adámek, Kurská 
2, 625 00 Brno, IČ: 45635803 za zad-

láždění vjezdů na ul. Svitavská v Jevíčku 
žulovou kostkou v rozsahu 93 m2

6a/25R/2019 propachtování pozemků p. č. 
2667, p. č. 2697, p. č. 2727 a p. č. 2738, 
vše v k. ú. Zadní Arnoštov firmě Petr 
Šejnoha, Křenov 173, IČ: 42242100, 
dodatek č. 1 pachtovní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Šejnoha, 
Křenov 173, IČ: 42242100 o propachto-
vání zemědělských pozemků za cenu 
9.857,68 Kč za hospodářský rok a po-
věřuje starostu podpisem dodatku č. 1

6b/25R/2019 pronájem části pozemku p. č. 
5401 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadatelce dle zápisu a ná-
jemné ve výši 150 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7a/25R/2019 úhradu částky 19.600 Kč za 
zpracování projektové dokumentace 
k udržovacím pracím na objektu K. H. 
Borovského 465, Jevíčko (klubovna mo-
torkáři a skauti - napadení dřevěných 
konstrukcí objektu)

Rada města Jevíčko promíjí
2a/25R/2019 úhradu místního poplatku firmě 

ZOO ROOM, Soudní 67, Jevíčko na rok 
2020 za zábor veřejného prostranství 
reklamní cedulí na Palackého náměstí 

Usnesení 25. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 4. listopadu 2019

v Jevíčku jako kompenzaci za vzniklé 
omezení v podnikatelské činnosti způ-
sobenou rekonstrukcí ul. Soudní

Rada města Jevíčko souhlasí
4b/25R/2019 s nominací navržených osob  

a týmů na sportovce roku 2019 okresu 
Svitavy dle zápisu

Rada města Jevíčko jmenuje
4c/25R/2019 paní Bc. Blanku Žouželkovou, re-

ferentku památkové péče MěÚ Morav-
ská Třebová, členkou pracovní skupiny 
pro regeneraci MPZ Jevíčko

Rada města Jevíčko doporučuje
5/25R/2019 zastupitelstvu města schválit zpra-

covaný plán práce rady a zastupitelstva 
na rok 2020

Rada města Jevíčko pověřuje
7b/25R/2019 investičního technika vyřízením 

povolovacího procesu a doplněním 
dokladové části dokumentace na akci 
„Udržovací práce na objektu K. H. Bo-
rovského 465, Jevíčko (klubovny mo-
torkáři a skauti)“

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/14Z/2019 program 14. zasedání konaného 

dne 11. 11. 2019
2/14Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Bc. 

Jan Finsterle, Ing. Roman Müller, Ing. 
František Bušina

4/14Z/2019 aktualizaci Programu regenerace 
MPZ Jevíčko pro rok 2020

5/14Z/2019 přílohy č. 1 a č. 3 pro rok 2020 ke 
smlouvě o sběru, svozu a odstranění 
odpadu č. 103000213 mezi Městem Je-
víčko a společností SUEZ Využití zdro-
jů, a. s., Divize JIHOVÝCHOD, Drčkova 
2798/7, 628 00 Brno a pověřuje mís-
tostarostu podpisem příloh č. 1 a č. 3

6/14Z/2019 Obecně závaznou vyhlášku  
č. 2/2019, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů s účinností od 1. 1. 
2020 s navrženou základní sazbou po-
platku na rok 2020 ve výši 630 Kč

7/14Z/2019 dodatek č. 2/2019 ke smlouvě 
o pronájmu sítě televizních rozvodů 
uzavřené dne 1. 7. 2009 mezi Městem 
Jevíčko a společností Kabelová televize 
CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, kdy 
předmětem dodatku je navýšení nájmu 
za každého aktivního uživatele ze stá-
vající částky 20 Kč bez DPH na částku 25 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku č. 2

8a/14Z/2019 záměr realizace opravy budovy 
kina ASTRA podle zpracované projek-
tové dokumentace společností B. H. 
engineering, s. r. o., Brno a platným 
stavebním povolením akce s rovnoměr-
ným rozložením realizace na dobu 5 let

8b/14Z/2019 vzdání se přidělené dotace  
z Ministerstva životního prostředí Měs-
tu Jevíčko na projekt „Snížení energe-
tické náročnosti kina ASTRA v Jevíčku“

9/14Z/2019 grantový systém - zásady pro po-
skytování dotací z rozpočtu Města Je-
víčko pro rok 2020

10/14Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2019 č. 8

11b/14Z/2019 uplatnění náhrady škody po 
Mgr. Špajsovi, administrátorovi projektu  

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 11. listopadu 2019
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„Energetické úspory MŠ a praktické 
školy Jevíčko“, ve výši poloviny částky 
za způsobení korekce dotace na uve-
dený projekt ze strany řídícího orgánu 
SFŽP ČR, tedy 233.538,745 Kč s úhra-
dou městu formou poskytovaných 
služeb na základě uzavřené smlouvy 
a řádného pojištění odpovědnosti na 
výkon jeho činnosti a druhou polovinu 
ve stejné výši administrátorovi projek-
tu město promíjí

11c/14Z/2019 prodej pozemku p. č. 2600 
(186 m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoš-
tov A*** H*** Brno za cenu 18.600 Kč 
+ úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a A*** H*** na prodej pozemku 
p. č. 2600 v k. ú. Zadní Arnoštov a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

11d/14Z/2019 prodej pozemku p. č. 34/2 (615 
m2) - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov do 
SJM R*** a D*** K*** Zadní Arnoštov 
*** 569 43 Jevíčko za cenu 92.250 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a R*** a D*** K*** na 
prodej pozemku p. č. 34/2 v k. ú. Zadní 
Arnoštov a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

11e/14Z/2019 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/25 (19 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí P*** 
B*** Bělá u Jevíčka *** 569 43 Jevíčko 
za cenu 6.650 Kč bez DPH + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a P*** B*** na prodej pozemku  
p. č. 4241/25 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11g/14Z/2019 podání žádosti o povolení 
pokácení lípy, třešně a provedení bez-
pečnostního ořezu lip rostoucích ve 
stromořadí na ulici A. K. Vitáka a jab-
loně na doporučení komise životního 
prostředí

11i/14Z/2019 prodej nemovitých věcí - po-
zemků p. č. st. 219 (256 m2) - zastavěná 
plocha a nádvoří, p. č. st. 220/1 (1706 
m2) - zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 
st. 220/2 (384 m2) - zastavěná plocha 
a nádvoří, p. č. 145 (165 m2) - ostat-
ní plocha a p. č. 147 (82 m2) - ostatní 
plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
do podílového spoluvlastnictví pana 
L*** Ř*** Boskovice a paní K*** P*** 
Praha 81 za cenu 3.100.000 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a L*** Ř*** a K*** P*** na prodej po-
zemků p. č. st. 219, p. č. st. 220/1, p. č. 
st. 220/2, p. č. 145 a p. č. 147, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/14Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Anetu Pávkovou a Mgr. Janu Junkovou

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
8c/14Z/2019 radu města přípravou a realizací 

výběrového řízení na projekt „Přístav-
ba a stavební úpravy kina ASTRA, Kos-
telní 41, 569 43 Jevíčko“

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
11a/14Z/2019 bod usnesení ZM č. 6c/13Z/2019 

ze dne 14. 10. 2019 - Zastupitelstvo 
města Jevíčko schvaluje uplatnění ná-
hrady škody po Mgr. Špajsovi, admini-
strátorovi projektu „Energetické úspory 
MŠ a praktické školy Jevíčko“, v plné 
výši, t. j. 467.077,49 Kč za způsobení 
korekce dotace na uvedený projekt ze 
strany řídícího orgánu SFŽP ČR

11h/14Z/2019 bod usnesení ZM  
č. 10/10Z/2019 ze dne 12. 8. 2019 - 
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje 
prodej nemovitých věcí - pozemků p. 
č. st. 2019 (256 m2) - zastavěná plocha  
a nádvoří, p. č. st. 220/1 (1706 m2) - za-
stavěná plocha a nádvoří, p. č. st. 220/2 
(384 m2) - zastavěná plocha a nádvoří, 
p. č. 145 (165 m2) - ostatní plocha a p. č. 
147 (82 m2) - ostatní plocha, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí L*** Ř*** Boskovice 
za cenu 3.100.000 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a L*** 
Ř*** na prodej pozemků p. č. st. 219,  
p. č. st. 220/1, p. č. st. 220/2, p. č. 145  
a p. č. 147, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
11f/14Z/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 80 

v k. ú. Zadní Arnoštov

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc říjen 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 13. zasedání 
ZM a 24. a 25. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ 
Jevíčko na rok 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
bilanci odpadového hospodářství za rok 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
návrh rozpočtu města na rok 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
vyjádření Mgr. Jaroslava Špajse, administrátora 
projektu „Energetické úspory MŠ a praktické 
školy Jevíčko“ ohledně náhrady škody za ko-
rekci dotace z OPŽP na uvedený projekt s ná-
vrhem kompenzace částky 467.077,49 Kč
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce října 2019
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr 
prodeje 4 bytových jednotek ve vlastnictví 
Města Jevíčko na adrese Nerudova 529, 569 
43 Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr 
prodeje pozemků p. č. 3591 - ostatní plocha 
a p. č. 538/13 - zahrada, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje starostu 
města zajištěním znaleckých posudků se sta-
novením aktuální tržní ceny bytů na ul. Neru-
dova 529 v Jevíčku a projednáním záměru pro-
deje se stávajícími nájemníky městských bytů

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

Zprávy z DM
Nastal listopad a taneční kurzy se pomalu chýlí 
ke konci. Druhá prodloužená proběhla za hoj-
né účasti rodičů a již se blíží závěrečný věne-
ček. 
Letošní Halloween jsme na DM pojali netradič-
ně: 31. 10. uspořádala p. Gnipová večerní šip-
kovanou. Trasa vedla od hřbitova směrem ke 
kapličce, mostu a končila na židovském hřbito-
vě.  Početná skupinka pod vedením p. Blahové 
během cesty hledala a plnila úkoly a na závěr 
byla odměněna sladkým pokladem. V dalších 
dnech děvčata vyřezala krásné dýně. 
S p. Machorkovou studenti vytvářeli  originální 
nástěnky snů – tzv. vision board.
P. Vafková zorganizovala zábavné odpoledne  
s hlavolamy, logickými úkoly a hříčkami. 
Během listopadu jsme také zahájili provoz sau-
ny, o kterou projevili zájem především hoši. 
Jsme rádi, že se i studenti prvních ročníků po-
stupně zapojili do kroužků a aktivit na DM.

  Mgr. Darina Gnipová 
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Šikulky v akci
V úterý 15. 10. 2019 se zájemci z kroužku Šikulky zúčastnili výletu do 
svitavského muzea, kde si pro nás paní lektorka připravila zábavnou 
výtvarnou dílnu.
Trochu teorie nikdy neuškodí, a tak jsme se dozvěděli, čím vším je mož-
né kreslit a malovat, a jaký je mezi oběma technikami rozdíl. Po tomto 
zajímavém úvodu už si děti mohly teoretickou část vyzkoušet v praxi. 
A jelikož během této činnosti vystřídaly štětce, špachtle, ruce, razítka, 
pastely, všechny tato “výtvarka” moc bavila. Zpočátku to vypadalo, že 
si každý tvoří obrázek sám pro sebe, ale v závěru ze všech malých děl 
vznikla nádherná společná práce, která nám bude zdobit chodbu v naší 
škole.
Jako bonus nám paní lektorka umožnila přístup k betlému, který se 

v muzeu již v této době při-
pravuje. A také jsme měli 
možnost zhlédnout výstavu 
obrazů regionálních malířů.
Vše bylo na jedničku. Od-
jížděli jsme se spokojeným 
výrazem ve tváři a s pocitem 
krásně a užitečně prožitého 
odpoledne.
    Za všechny 

Šikulky Lucie Parolková

Tato akce proběhla za finanční 
podpory Pardubického kraje.

Angliáda 2019
Ve středu 23. října 2019 uspořádal kabinet anglického jazyka Gymnázia 
Jevíčko ve spolupráci s BridgePublishing House a Oxford University Pre-
ss Olomouc již šestý ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře 
s názvem Angliáda 2019 určená pro žáky 9. tříd základních škol regio-
nu Malá Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porovnání svých 
znalostí a dovedností v anglickém jazyce se svými vrstevníky mezi žáky 
základních škol neutuchá. V letošním roce se do soutěže zapojilo 102 
žáků z celkem 15 základních škol. Účastníci absolvovali test anglického 
jazyka skládající se ze dvou částí – poslechu s porozuměním na úrovni 
A2 – B1 a četby s porozuměním také na úrovní A2 – B1. Po vyhodno-
cení testu a sečtení výsledků byli nejlepší žáci odměněni hodnotnými 
cenami od partnerů soutěže, každý účastník si také ale odnesl drobnou 

pozornost a velice cenné 
zkušenosti. Vítězem se 
stal Vít Dostál ze ZŠ Jevíč-
ko před Evou Polákovou 
ze ZŠ Boskovice, Sušilova 
a Tomášem Pospíšilem ze 
ZŠ Brněnec. Mezi základ-
ními školami zvítězili žáci 
2. ZŠ z Moravské Třebové 
pod vedením paní učitel-
ky Ing. Hany Vystavělové 
velmi těsně před ZŠ nám.  
9. května, Boskovice a ZŠ 
Česká Třebová.

Mgr. Josef Huf

GyMNÁZIUM JEVíčKO

Barevný podzim
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 proběhla na ZŠ v Jevíčku akce s názvem „Barevný 
podzim“. Žáci speciálních tříd si se svými vyučujícími připravili  výchovně 
- vzdělávací program určený všem žákům 1. stupně ZŠ.
Při příchodu si žáci zopakovali pravidla chování v lese a poté podzimní 
říkankou byla přivolána víla Podzimilka se svými čtyřmi průvodci, jejichž 
úkolem bylo provádět skupinku 4 – 5 žáků.
Žáci tak plnili úkoly na stanovištích:
„U zelené mochomůrky“ – poznávání stromů a hub. „U skřítka Podzim-
níčka“ – výtvarné aktivity. „U vlaštovičky Švitořičky“ – hudební aktivity  
a „U lišky Bystroušky“ – poznávání zvířat a jednoduchý kvíz.
Akce se vydařila, žáci 1. stupně a jejich vyučující byli spokojeni. Velká 

zásluha patří nejen učitelům, 
ale hlavně žákům speciálních 
tříd, kteří se podíleli na or-
ganizaci a vedení mladších 
žáků. Svým trpělivým a od-
povědným přístupem mile 
všechny překvapili. Celé do-
polední setkání proběhlo 
ve velmi příjemné a klidné  
atmosféře. 

Za kolektiv učitelek  
Mgr. Lenka Horáková

ZŠ JEVíčKO

MATEřSKÁ ŠKOlA JEVíčKO

V MŠ Jevíčko opět probíhají

„Hrátky“
Jsou určeny pro rodiče s dětmi, které ještě 
MŠ nenavštěvují. Přijďte si pohrát každou 

středu od 15 do 16 hodin.  
Vezměte si s sebou papučky.                

 Těšíme se na vás!

Podzim je tady
V sobotu 12. 10. 2019 uspořádala školní družina další akci pro děti pod 
názvem “Putování za skřítkem Podzimníčkem”.

Ze zatažené, pošmourné 
oblohy se vyklubal nádher-
ný, slunečný den, který jsme 
prožili venku, v okolí Jevíčka.
Skřítek Podzimníček připra-
vil cestu plnou úkolů, které 
musely děti plnit. Za jejich 
splnění vždy získaly sáček  
s tajemným obsahem, který 
si pečlivě střežily. Na konci 

cesty děti čekal šestý a poslední sáček s odměnou, a proto jsme se rych-
le vydali na cestu zpět.
Po rozbalení sáčků děti zjistily, že si z vysloužených odměn mohou vy-
robit každý svého skřítka Podzimníčka :-), který se všem moc povedl!
Po dlouhém putování nám všem vyhládlo, a tak hurá na opékání buřtů. 
Příští podzim opět Ahoj na cestě za Podzimníčkem! 

Za všechny děti  a dospěláky Lucie Parolková a Veronika Ziková

Foto: Kateřina Bláhová
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Přebor základních a středních škol v šachu
Dne 23. 10. se v Moravské Třebové konal přebor základních a středních 
škol v šachu z regionu Moravskotřebovska a Jevíčska. Kategorie střed-
ních a základních škol hrály dohromady jeden turnaj, ze kterého byli 
následně vyhodnoceni vítězové jednotlivých kategorií. Za Jevíčko se  
v kategorii ZŠ 1. - 5. třída umístil na 3. místě Marek Gloc; v kategorii ZŠ 
6. - 9. třída na 1. místě skončil Vojtěch Gloser a kategorii středních škol 
vyhrál Martin Borýsek, který byl i celkovým vítězem turnaje. 

Výsledková listina prvních 10 z 28 účastníků:

Poř. Jméno Rtg Klub/Místo Body BH.

1 Borýsek Martin 1595 Gymnázium Jevíčko 7 29,5

2 Gloser Vojtěch 1162 ZŠ Jevíčko 5 31

3 Šmehlík Vojtěch 1000 ZŠ Kunčina 5 30

4 Táborský Jan 1041 Gymnázium Jevíčko 5 25,5

5 Beil Florian 1278 ZŠ Kunčina 4,5 33

6 Binar Jonáš 1000 Gymnázium Jevíčko 4,5 29

7 Bártová Leona 1400 ZŠ Palackého 4,5 28

8 Staněk Jan 1000 ZŠ Jevíčko 4,5 27

9 Mareš Miroslav 1000 Gymnázium Jevíčko 4 30

10 Gloc Marek 1000 ZŠ Jevíčko 4 26,5

Martin Borýsek

Zprávy z Pečovatelské služby Jevíčko
Za celý kolektiv Střediska pečovatelské služby děkuji všem našim uživa-
telům a jejich rodinám za spolupráci a přízeň v právě končícím kalen-
dářním roce 2019. Přibylo nám 15 nových uživatelů, což vypovídá nejen  
o rozšiřujícím se ohlasu naší práce, ale i o projevené důvěře k nám. Tou-
to formou chci také poděkovat týmu pečovatelek za jejich vysoké pra-
covní nasazení a profesionální přístup. Současně sdělujeme, že provoz 
Pečovatelské služby bude v období Vánoc omezen. Rozvoz obědů  
z vývařoven Bufet a OlÚ – Sanatorka ukončíme dne 20. 12. 2019. 
Ostatní dny 23. a 27. 12. 2019 a následně 30. a 31. 12. budou pe-
čovatelky čerpat řádnou dovolenou. Chod pracoviště a ostatní úkony 
mimo pravidelný rozvoz obědů zajistí pouze jedna pečovatelka. Dě-
kujeme za pochopení a přejeme všem klidné prožití vánočních svátků  
a klidný vstup do nového roku.

 Za tým pečovatelské služby Miroslava Čepová, vedoucí

Z tvorby našich uživatelů:

Adventní
Advent, ten předvánoční čas,
v duši mír a pokoj je,
chystáme se na Vánoce,
v duši klid je sváteční,
světla svíček nás provází
a láska v srdcích roste víc!
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V prvním mistrovském utkání kategorie Juniorů U19 jsme se poprvé  
v historii utkali s družstvem z Chrudimi. V krásné hale, kde hraje svoje 
zápasy i známý futsalový team ERA - PACK, jsme favorizovanému sou-
peři podlehli 40:67 a 49:85. Díky upraveným pravidlům ČBF mohl do 
utkání z loňské první pětky nastoupit pouze Cyril, což hráčům těsně 
před začátkem soutěže rozhodně nepřidalo na sebevědomí. Přesto klu-
ci podali kvalitní a zodpovědný výkon.
V domácím prostředí sportovní haly jsme následně přivítali velkého fa-
vorita celé soutěže, družstvo z Rychnova nad Kněžnou. I přes velkou 
snahu a povzbuzování našich věrných fanoušků jsme podlehli jasným 
rozdílem 62:98 a 42:83. Na začátku sezony jsme tedy prohráli zápasy  
s nejtěžšími soupeři a kluci i trenéři doufali v lepší zítřky.
No a potom to přišlo! V okresním derby ve Svitavách jsme deklasovali 
soupeře výsledkem 26:116 a 43:120. Navíc v prvním utkání dal Cyril No-
votný neuvěřitelných 69 bodů a díky tomu vládne tabulce střelců celé 
soutěže. Vítězství jsme patřičně oslavili vítězným pokřikem a po pří-
jezdu do našeho královského města i douškem šampaňského. Klukům  
a trenérům patří velký obdiv a poděkování.
Zatím poslední utkání, které jsme odehráli opět ve sportovní hale v Je-
víčku, skončilo remízovým výsledkem 63:51 a 64:77. Po výborně sehra-
ném prvním zápase nám při druhém došly síly a po nevydařené posled-
ní čtvrtině se družstva rozešla s dělbou bodů. I přesto nám v prozatímní 
tabulce patří krásné páté místo a těšíme se na zápas ve Vysokém Mýtě.
Starší děvčata hostují v družstvu BBK Brno, kde získávají zkušenosti  
v nadregionální soutěži. Pravidelně trénujeme v halách na ZŠ i na Žlíb-
kách. Máme zastoupeny všechny věkové kategorie od nejmenších až 
po závodní hráčky a hráče a naše členská základna činí aktuálně 70 
hráčů ve věku do 20 let. Chystáme již pravidelné basketbalové soboty 
a v polovině prosince se uskuteční loučení s basketbalem pro rok 2019.
Tyto informace naleznete i na webových stránkách 
www.basketjevicko.cz.
Odkaz na rozlosování soutěžíhttp://vco.cbf.cz/souteze.html 
Přijďtě mezi nás  Kontaktvymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938

Za Basketbalový klub Jevíčko Radek Vymětal

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, SRPS při ZŠ  
a ZUŠ Jevíčko

  si dovolují Vás pozvat na

XX. PLES
v pátek 10. ledna 2020 20:00 hod.

hotel  Morava Jevíčko 

Hudba:  EPICENTRUM
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Jevíčko
              
Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)

 

TJ SK JEVíčKO BASKET KlUB JEVíčKO

Fotbalový podzim na „eská“
Podzimní sezóna začala vítězným zápasem 1. kola okresního pohá-
ru mužů proti Mladějovu na začátku srpna a skončila prohrou mužů  
v derby s Jaroměřicemi na začátku listopadu. V této době sehrálo muž-
stvo mužů 13 zápasů v soutěži Tauer Group okresního přeboru Svitav-
ska a dva zápasy okresního poháru. S konečným 4. místem v polovině 
sezóny asi nepanuje úplná spokojenost, když se z organizačních důvo-
dů sehrála velká část zápasů na domácím pažitu na eská. Odchod Jirky 
Linharta a dlouhotrvající absence Adama Bartuňka a Tomáše Müllera 
způsobené zraněními se podepsaly pod nižší bodový příděl. V mládež-
nických kategoriích pokračuje s Jaroměřicemi oboustranně prospěšná 
spolupráce. Několik našich odchovanců pomáhá sousedům v krajské 
soutěži dorostu Pardubického kraje a po doplnění hráči z Jaroměřic 
jsme mohli přihlásit žákovská družstva do kategorie mladších i starších 

žáků v okresní soutěži Blanenska, kde v zápasech se svými vrstevní-
ky dokázaly naše celky předvádět velmi slušné výkony. Starší žáci (viz 
foto výše) po šesti výhrách a dvou remízách vedou soutěž bez prohry  
s velkým náskokem před Černou Horou a mladším žákům (viz foto 
níže) stačí zisk 23 bodů za sedm výher, dvě remízy a dvě prohry na 
místo čtvrté. Velkým pozitivem je pravidelná účast hráčů na trénin-
kové 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 24 kluků a holek absolvovalo 14 
turnajů po celém svitavském okrese. V této soutěži je nejdůležitější 
získat správný vztah k pohybu a zdravému životnímu stylu, a to se tre-
nérům určitě daří v dětech rozvíjet.
Finanční prostředky získává fotbalový oddíl formou grantů ze strany 
města a kraje, a i přes poměrně náročnou administrativu od minis-
terstva školství a tělovýchovy. Další prostředky plynou z členských 
příspěvků členů oddílu a ze společenských akcí, které oddíl pořádá 
nebo zajišťuje občerstvení. Tyto finance slouží k zajištění provozu od-
dílu a zlepšení stavu areálu. Prvním krokem byla oprava šaten hostí  
a instalace bezpečných hliníkových branek, jak stacionárních, tak pře-
nosných, na jejichž koupi se podílelo město Jevíčko. Velkou akcí je prá-
vě finišující rekonstrukce oplocení části areálu, kterou podpořil svým 
grantem Pardubický kraj. V příštím roce, ve kterém si bude fotbalový 
oddíl připomínat 100 let od svého založení, se bude v opravách celého 
areálu pokračovat. V této souvislosti by výbor fotbalového oddílu chtěl 
všechny sportovní příznivce oslovit s žádostí o pomoc jak materiální 
a finanční, tak i brigádnickou při přípravě oslav. Uvítáme i zapůjčení 
archivních materiálů (novinových článků, fotografií atd.) pro připravo-
vanou expozici.
Další směřování činnosti fotbalového oddílu určí výroční členská schů-
ze, která se uskuteční v sobotu 18. ledna 2020 od 17 hodin už tradičně 
v jídelně domova mládeže Gymnázia Jevíčko. Všichni členové oddílu  
a také příznivci místního fotbalu jsou srdečně zváni. Mgr. Josef Huf
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RC Palouček a Město Jevíčko Vás srdečně zvou na

MIKULÁŠSKÝ 
KARNEVAL
s nadílkou pro děti

2. neděle adventní, 8. prosince 2019
v 15:00 hodin v sále hotelu Morava

- vystoupení tanečníků ZUŠ Jevíčko 
- zábavný program pro děti  
   s „DIVADLEM SLUNEČNICE“
- nadílka s Mikulášem, čertem a andělem

     --- vstupné dobrovolné ---

 

 

Základní umělecká škola Jevíčko 
  zve všechny příznivce hudby 
     na 

ADVENTNÍ KONCERT  
 učitelů a hostů ZUŠ Jevíčko 

 
 

 
 
KDY: třetí neděle adventní 15. 12. 2019 v 15:OO hodin 
KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
~~ vstupné dobrovolné ~~ 
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Gymnázium Jevíčko 
Vás srdečně zve na 

 

VÝSTAVU   PRO   LYCEUM 
 

Slavnostní vernisáž se uskuteční na sv. Barboru  

ve středu 4. 12. 2019  v 17 hodin  

v aule gymnázia 

 
Program: 

 

úvodní slovo 

během večera promluví představitelé školy, města, kraje 

debata se studenty lycea 

hudební vystoupení, společný zpěv 

 

Na výstavě se seznámíte s waldorfskou pedagogikou, 
zhlédnete průřez jednotlivých tříd lycea, jejich kurzů a 

slavností. Budou zde ukázky epochových sešitů, 
maturitních prací, uměleckých i řemeslných činností 

studentů a pestrá fotodokumentace. 

 

Občerstvení zajištěno, vstup zdarma. 

Výstava bude v aule ke zhlédnutí do 13. 12. 2019 
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SK JEVÍČKO POŘÁDÁ

. ročník 

VÁNOČNÍHO HALOVÉHO TURNAJE ŽÁKŮ
ROČNÍK A MLADŠÍCH

čtvrtek

ve sportovní hale na Žlíbkách

Občerstvení zajištěno, diváci jsou vřele vítáni

Vstupné dobrovolné
Akci pořádá CASD Roubanina

Adventní
worship

7.12.2019 od 18:00
Synagoga Jevíčko

ZPÍVANOU
BOHOSLUŽBU

Srdečně Vás zveme na

hrací systém : 5 až 6 družstev, každý s každým

místo konání : hala Na Žlíbkách, Jevíčko

v halovém fotbale

prezentace mužstev : 8:30 hod

oddíl kopané TJ. SK Jevíčko , z.s.  pořádá 

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ

v sobotu 7.12. 2019 v 9:00 hod 

Prosím o potvrzení účasti na e-mail : roman.seknicka@ibg.cz , huf@jevicko.net

Občerstvení  zajištěno, diváci jsou vřele vítáni

hrací doba : dle počtu přihlášených družstev

hrací systém : 5 až 6 družstev, každý s každým

startovné : 800 Kč

Hraje se dle obvyklých pravidel, s futsalovým míčem.Auty a rohy se vhazují, malá 
domů se nesmí. Skluzy jsou rovněž zakázány.Více info o pravidlech na vyžádání, 

popř. k nahlédnutí na místě ( pravidla budou volně vyvěšena ).V ceně startovného je 
malé občerstvení pro každé družstvo ( kartón pití, něco malého k snědku ).Oceněni 

budou  první tři  družstva a nejlepší střelec, hráč, gólman.

počet hráčů : 4 + 1

TJ Jevíčko pořádá v sobotu 21. 12. 2019 ve sportovní hale na Žlíbkách

16. ročník

VÁNOčNíHO TURNAJE
V PINGPONGU

Mládež + Dospělí                                             
Prezentace: 9.45 hod                                                                             
Začátek:   10.00 hod                                                                        
Startovné:  mládež – 20,- Kč 
 dospělí – 50,- Kč                                                                       

Na turnaj jsou připraveny 4 stoly, systém dle počtu účastníků. Občerstvení zajištěno. 
Srdečně zvou pořadatelé. Přihlášky a informace: Radomil Sedlák 777081531, 

tjjevicko@seznam.cz

 

oddíl kopané TJ. SK Jevíčko, z.s.  
pořádá

v sobotu 7. 12. 2019 v 9:00 hod.

MIKUlÁŠSKÝ TURNAJ
v halovém fotbale

místo konání: hala Na Žlíbkách, Jevíčko
prezentace mužstev: 8:30 hod

hrací systém: 5 až 6 družstev, každý s každým
počet hráčů: 4 + 1

hrací doba: dle počtu přihlášených družstev
startovné: 800 Kč

Občerstvení zajištěno, diváci jsou vřele vítáni

Hraje se dle obvyklých pravidel, s futsalovým míčem.
Auty a rohy se vhazují, malá domů se nesmí. 

Skluzy jsou rovněž zakázány. Více info o pravidlech na vyžádání,
popř. k nahlédnutí na místě (pravidla budou volně vyvěšena).
V ceně startovného je malé občerstvení pro každé družstvo  

(kartón pití, něco malého k snědku). Oceněni
budou první tři družstva a nejlepší střelec, hráč, gólman.

Prosím o potvrzení účasti na e-mail: roman.seknicka@ibg.cz, 
huf@jevicko.net
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Rada Města Jevíčka 

 

zve zástupce všech spolků, volnočasových a kulturních 
organizací v Jevíčku  na  

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ 
s radními města Jevíčka 

 

Setkání se uskuteční ve čtvrtek 9. ledna 2020 

v 17:30 hodin v sále zámečku v Jevíčku 

 

UProgram setkání: 

- vyhlášení výročních ocenění města za rok 2019 
- informace spolků a organizací o plánu akcí na rok 2020 
- Grantový systém na rok 2020 
- diskuse, občerstvení 
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1. prosince 2019 Vás srdečně zveme na 

adventní neděli.
Připraveny budou dobrůtky od pana řezníka, spousta dárečků  
a vánočních dekorací z chráněných dílen.

Městská knihovna Jevíčko
Listování - Losos v kaluži, společně s autorkou 
Markétou Lukáškovou. Těšit se můžete v pondělí 
9. prosince 2019 v 17.30 hodin - sál zámečku. Hra-
jí: Věra Hollá, Pavla Dostálová v alternaci Bára Jánová 
Vstupné 50,- Kč

liStOVáNí.cz: losos  
v kaluži (spoluúčinkuje 
Markéta lukášková)
Cynická Bára není typ holky, která 
se ráno probudí se sexy rozcuchem, 
protáhne se a na první pokus vyfotí 
#nomakeup selfie, za kterou dostane 
200 lajků, než dojde do koupelny. Je 
spíš ten typ holky, která se ráno bojí 
podívat do zrcadla, na zůstatek účtu 
a do lednice. Její život se otočí vzhů-
ru nohama, když jí umře babička a 
„odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že 
smrtí nic nekončí, naopak jí všechno 
začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí 
dámská jízda! Markéta Lukášková 
nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci 
koupit jakoukoliv z třech jejích knih. Do té doby ji sledujte třeba na 
sítích @pandikralovna.

Půjčovní doba v Městské knihovně  
v Jevíčku o Vánocích.
Vážení a milí čtenáři poslední půj-
čovní den tohoto roku bude ve čtvrtek  
19. prosince 2019. 
Po dobu vánočních svátků bude 
knihovna uzavřena a znovu otevřeme 
ve čtvrtek 2. ledna 2020.
Přejeme Vám krásné prožití svátků  
vánočních a těšíme se na Vás na akcích 
knihovny v roce 2020.

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2020 hodně

úspěchů v pracovním i osobním životě
Vám přeje jménem kolektivu

pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Jevíčko

Mgr.art. Ondřej Čada

Jiří Kouřil 9 let
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Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech končících – 9

1989 - V Jevíčku byly prostřednictvím farnosti za faráře Pavla Kupky 
(1985 – 1991) pořízeny nové zvony lité v Brodku u Přerova: 

  850 kg sv. Václav – dolní průměr 114 cm, výška 87 cm, obvod 
dole 354 cm, srdce 32 kg. 

  620 kg sv. Pavel – dolní průměr 101 cm, výška 76 cm, obvod 
dole 313 cm, srdce 12 kg

  340 kg sv. Jan Nepomucký – dolní průměr 84 cm, výška 65 cm, 
obvod 261, srdce 12 kg

  Posvěceny byly až 30. 4. 1990 a na věž zavěšeny 1. 5. 1990. Ob-
čané Jevíčka nevěděli, na co se mají dívat dřív – na Palackého 
náměstí probíhaly oslavy 1. máje a zaměstnankyně n. p. KRAS 

zde tancovaly americké 
tance. Do věže v tu dobu 
vysoký autojeřáb vyná-
šel jednotlivé zvony. 
- - Farář P. Pavel Kupka  
opravil kostely v Jevíčku  
a dolní kostel v Jaromě-
řicích, nečekaně zemřel 
v r. 1991 po operaci 
slepého střeva ve věku 
37 let. Pohřební obřad  
v kostele byl vysílán na 

dvě velké obrazovky v Kostelní ulici. Mnoho občanů jelo au-
tobusem do Olomouce, kde měl poslední rozloučení v dómu  
sv. Václava a pohřben byl na ústředním hřbitově.

  - Karel Outrata vydal „Jevíčská souhvězdí“.
  - PaedDr. Štěpán Blažek „Jevíčko v próze“
  - Oslava 100 let existence železnice z Prostějova do Třebovic  

v Čechách, v Chornicích s odbočkou do Velkých Opatovic. Na 
nádraží v Jevíčku – Jaroměřicích byla velká sláva, když přijel 
historický vlak a byli vítání zástupci železniční dopravy z Olo-
mouce v historických uniformách.

2009 - V Biskupicích nový majitel zámku (postavený v letech 1713  
- 1716, park vybudovaný ve 30. letech 19. st.) vykácel v parku 
téměř všechny dřeviny včetně čtyř lip na nádvoří a parkovou 
trávu „vyžínal“ stádem ovcí, které přivezl z Koclířova.

                                                         Uspořádal František Plech

1939 - V Chornicích v pěkné budově měšťanské školy z roku 1935, 
která byla po záboru obce do Sudet  r. 1938 zrušena jako men-
šinová česká škola, nevznikla německá měšťanská škola, jak si 
chorničtí občané mysleli, ale Říšská škola ženské pracovní služ-
by pro dívky 16 – 18 let staré, chodily v uniformě a v 19 hodin 
musely být „na lágru“ z jakéhokoliv pobytu venku. Absolventky 
měly řídit zemědělské hospodářství někde na východě v úze-
mích, které Německo válkou zabralo. Chornické děti musely 
navštěvovat měšťanskou školu v Městečku Trnávce jako dříve.

  - V Ratiboři u Opavy bylo 12. 1. jednáno o navrácení kraje od 
Biskupic až po Brodek u Konice zpět k Moravě. Účastnili se též 
Fridrich a Hugo Thurn-Taxisové, kteří se snažili, aby zmíněná 
území zůstala v Sudetech. Jednání skončilo ve prospěch Ně-
mecka.

  - V Biskupicích 26. 1. přišla na zámek velká deputace k Thurn 
Taxisovi, „že, když se postaral o připojení Biskupic k Německu, 
aby se postaral o to, aby občané mohli chodit přímo do Jaro-
měřic a Jevíčka a nemuseli obcházet přes Chornice

  - Západně od Jevíčka, od jihu k severu k Derflíku (Vísce) byla 
moderní technikou budována spojovací dálnice z Vídně do 
Wroclawi. Před počátkem práce byly pozemky budoucí dálnice 
archeologicky odborně prozkoumány Ing. Hansem Freisingem 
(1906). Nálezy evidovány a odeslány muzeu v Opavě. Na úse-
ku od Lázů přes Chornice, Derflík, Jevíčko, Velké Opatovice, 
Borotín materiál přepravovalo 11 parních lokomotiv na dráž-
ce rozchodu 60 cm. Plat na stavbě byl hodinový cca 5,60 K,  
v Protektorátu Čechy a Morava jen 2,60 K. Stavba byla zastavena  
v dubnu 1942.

  Během stavby od jara 1939 do přerušení byly postaveny mos-
ty, upraveno stoupání 
dálnice, provedena 
kanalizace, mnoho ne-
chybělo a byla hotová. 

 - Jevíčko a okolní obce, 
které nebyly začleně-
ny v říjnu a listopadu 
Sudetami k Němec-
ku, přestaly existovat 
15. 3. v okleštěném 
Československu, pro-
tože 14. 3. se Sloven-
sko osamostatnilo 
ve „Slovenský štát“  
a zbytek Čech, Mo-
ravy a Slezska se stal 
Protektorátem Čechy  
a Morava, podléhají-
cím rovněž Německu. 
Bylo to hned vidět. Ta-
bule na začátku města 
měly text „Gewitsch 
– Jevíčko“, vyhlášky  
a pokyny města byly 
napsány německy  
a potom česky.  

 - Prvním nařízením, co 
si pamatuji, bylo na plakátech RECHTS FAHREN! JEZDIT VPRA-
VO!, když se do 15. 3. 1939 po silnicích jezdilo VLEVO. Tatínek 
ten den vezl pivo do Brna na Kapucínské náměstí nákladním 
autem s pravostranným řízením, toho dne to byla snad nejtěžší 
jízda od roku 1922, kdy začal šoférovat náklaďáky a autobusy. 

1949 - V Jevíčku naproti hřbitovu byl postaven první dvouposcho-
ďový bytový dům s dvanácti byty č. p. 475, 476.

  - 31. 12. v Jevíčku žilo celkem 2 575 obyvatel.
  - Ve Vísce 17. 6. bylo založeno počáteční JZD ( jednotné země-

dělské družstvo)
  - V Zadním Arnoštově převzal veškeré pozemky Státní statek.
1969 - V Jevíčku postavena budova domova mládeže s kuchyní  

a jídelnou dnes v majetku gymnázia.
1979 - Zbourány mlýny Kamenný Valentů a Horní Křivánků.
  - Velké Opatovice se z vesnice staly městem.

Opětovné měření rychlosti  a kontroly  
zákazu vjezdu nákladních vozidel

Dne 29. 10. 2019 byla MP Jevíčko opětovně realizována pre-
ventivně-bezpečnostní akce – měření rychlosti vozidel v Jevíč-
ku, ul. Třebovská a v Jaroměřicích, tentokrát jednodenní, zjištěno 
bylo 13 přestupků překročení rychlosti, 10 přestupků bylo 
vyřešeno příkazem na místě, 3 přestupky byly postoupeny k ře-
šení do správního řízení na odbor dopravy Moravská Třebová. 
Na ul. Třebovská v Jevíčku bylo zaznamenáno a řešeno i překro-
čení nejvyšší dovolené rychlosti o 30 km/h.
Od začátku měsíce listopadu 2019, s nastávajícím zimním ob-
dobí se MP Jevíčko prakticky každou službu věnuje kontrole zá-
kazu vjezdu nákladních vozidel na komunikaci Jevíčko – Zadní 
Arnoštov – Křenov, kdy do 14. listopadu bylo MP Jevíčko řešeno 
v příkazním řízení na místě 11 řidičů nákladních vozidel.

Bc. Miroslav Zemánek
    Velitel MP Jevíčko
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DUBOVÉ BRIKETY                

AKCE do 31. 12. 2019 
Dřevěné BRIKETY čistě z dubu bez dalších příměsí a pojiv 
(délka +/- 8 cm, průměr 8 cm, tzv. PUK). 

Pytel PE 15 kg   85,- Kč/ks   
Volně ložené   4,50 Kč/kg 
Mob.: 777 588 659 
www.garanto.cz, garanto@email.cz     
Sklad: GARANTO s. r. o., Olomoucká 774, 569 43 JEVÍČKO 
(ROZVOZ A DOPRAVA DLE DOHODY) 
IČ: 24207038, DIČ: CZ24207038, uvedené ceny jsou vč. 15 % DPH. 

VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

přijme

* Referenta útvaru vodohospodářských činností *

do sídla akciové společnosti v Moravské Třebové

Hlavní pracovní náplň:
• zajišťování podkladů pro digitalizaci vodovodní a kanalizační sítě
• spolupráce při vytyčování vodárenských sítí a vyhledávání poruch
• provádění odběrů vzorků vod
• měření vybraných ukazatelů jakosti v terénu

Požadujeme:
• komunikační dovednosti, samostatnost, technické znalosti  
• úplné střední vzdělání
• znalost práce na PC, zejména v rámci zpracování dat pro geografický 

informační systém
• řidičské oprávnění skup. B
• vysokou míru odpovědnosti, samostatnost, aktivní přístup k plnění 

pracovních povinností, flexibilita

Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• pracovní poměr na dobu neurčitou

Nástup: ihned nebo dle dohody

Bližší informace získáte:
VHOS, a. s., Útvar ŘLZ, Nádražní 1430/6, Moravská Třebová -
Bc. Vladimíra Kadlecová, tel.: 461 357 142, e-mail: Uv.kadlecova@vhos.cz.

Od 1. 12. 2019 bude v Jevíčku zahájen
         již tradiční

Nabízíme: SMRK, STŘÍBRNÝ SMRK, 
ČERNÁ BOROVICE, KAVKAZSKÁ JEDLE. 

Cena 200–950 Kč/ks.
Od 9. 12. do 21. 12. 2019 se uskuteční 

prodej stromků na PAlACKÉHO NÁMĚSTí 
v Jevíčku.

Objednávky přijímáme 
na tel. čísle 731 465 338.

ROZVOZ PO JEVíčKU ZDARMA!

prodej 

  vánočních stromku.°
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CANTIlO SlAVIlO KUlATINy
10. výročí svého vzniku Cantilo oslavilo sérií tří koncertů. První se ko-
nal 19. 10. v Jevíčku v synagoze. Koncert se skládal z několika částí, 
ve kterých sbor zazpíval písně různých žánrů. Takový průřez repertoá-
rem. Moderování se opět ujala výborná Jitka Moučková, které zdatně 
sekundoval náš člen Radim Hernych, oba vtipně prováděli celým kon-
certem.
Cantilo v průběhu činnosti spolupracovalo s mnoha muzikanty, jedním 
z nich byl i vynikající houslista Tomáš Zápeca a jeho manželka, zpěvač-
ka Kateřina Zápecová, kteří přijali pozvání na náš narozeninový koncert 
a obohatili ho svým vystoupením. Tomášova Bouře od Vivaldiho byla 
dechberoucí a při přednesu Kateřininých písní se divák mohl seznámit  
s jejím vzácným typem hlasu, a to s tzv. koloraturním sopránem. Na 
poslední písně se ujal dirigentské taktovky Jaromír Gamba, mladý na-
daný hudebník, který v Cantilu také zpíval, pod jehož vedením jsme 
zazpívali písničky od skupiny Čechomor, které zaranžoval pro sbor.
Druhý koncert se konal 9. 11. ve Velkých Opatovicích, kde se nám vždy 
dobře zpívá díky výborné akustice kartografického centra. Třetí probě-
hl den nato 10. 11. v Moravské Třebové. Ač početně nejslabší publikum, 
o to vřelejší. Tleskali si při písničkách, zpívali s námi a konečné standing 
ovation nás moc dojalo a potěšilo. 
Moc děkujeme městům, ve kterých jsme vystupovali, spřáteleným 
sborům, kamarádům, rodinám a fanouškům za dárky a krásná přání.  
Andree Haderové a Táně Češkové za vynikající narozeninové dorty. 
Těšíme se na další roky společného zpívání. Ačkoli nový rok s sebou 
přinese nějaké změny, o kterých vás budeme informovat v příštím vy-
dání, nepolevujeme a pilně se připravujeme na sérii nadcházejících vá-
nočních koncertů. 
        Vaše Cantilo

 

PINEC a BEĎAS
TJ JEVíčKO 

zve všechny, 
kdo si chtějí v neděli odpoledne užít

s pingpongem a badmintonem.
KDy: každá neděle od ledna 2020, 14-16 hod

KDE: v hale TJ Jevíčko na Žlíbkách
VSTUPNÉ: dospělí 50,- Kč / osoba

 mládež 25,- Kč / osoba

V hale budou připraveny 4 pingpongové stoly  
a 2 kurty na badminton. Po domluvě možnost  

zapůjčení raket i pálek.
Při konání jiné sportovní akce v hale  

se odpoledne ruší.
Informace: Radomil Sedlák mob. 777 081 531,  

tjjevicko@seznam.cz

HISTORIE JEDNOHO PÉEFKA
Je dávno zavedeným rituálem, že mnozí z nás vyrábějí svá vlastní origi-
nální „péefka“, které pak v prosinci a lednu každého roku zasílají svým 
blízkým či přátelům. I já mám podobný zvyk. V roce 1988, kdy moje 
dcera chodila do první třídy, byl po dlouhé době obnoven státní svátek 
na den 28. října. A v tomto roce připadl zrovna šikovně na pátek, a tak 
jsme vyrazili k nám domů na Moravu ve směru na Jevíčko. Přijeli jsme 
vlakem, a tak mě napadlo udělat na jevíčském nádraží novoroční fotku 
před výhybkou. A právě před ní dcera pohotově zapózovala jako star-
tující běžeckého závodu, což zároveň obrazně symbolizovalo blížící se 
začátek nového kalendářního roku 1989. V té chvíli jsem ovšem netušil,  

k jaké další velké 
změně vlastně dojde.  
A tak jsem po letech 
tento snímek ve svém 
archívu lakonicky  
a poněkud nadnese-
ně nazval „Jevíčská 
předzvěst sametové 
revoluce“. K té zásadní 
politicko-společenské 
výhybce totiž došlo 
shodou okolností jen 
za rok a pár dní poté. 

Pavel Kyselák

Jak jsem potkal revoluci
Sedmnáctého listopadu 1989 byl pátek, a zatímco na pražském Alber-
tově začínalo shromáždění studentů, já jsem na Florenci nasedal do au-
tobusu na cestu k rodičům na Moravu. Doma jsem pomáhal s pracemi 
okolo domu. Také jsem zkontroloval, zda proces kvašení švestek v sudu 
ve sklepě probíhá, jak má, a zprávy v rádiu jsem poslouchal jen na půl 
ucha. Nakonec nic zvláštního jsem neslyšel.
V neděli odpoledne jsem čekal v České Třebové na rychlík do Prahy  
a z rozhovoru dvou mladých lidí na peronu jsem vyrozuměl, že na Ná-
rodní třídě byla v pátek nějaká mela mezi studenty a zakuklenci. Byla to 
pro mě první informace, že se rozbíhá sametová revoluce.
Druhý den ráno jsme odjížděli na školení vedoucích pracovníků do stře-
diska v Káraném. Už v autobuse jsem slyšel plno špitání o posledních 
událostech, a když jsme projížděli kolem gymnázia na Žižkově, vlál na 
školní budově černý prapor. Jak známo, tehdy se roznesla fáma, že při 
střetu s policií na Národní třídě zahynul student…
V rámci týdenního programu v pondělí odpoledne jsme měli přednáš-
ku psychologa. Byl to žoviální lektor a svůj výklad prokládal životními 
příběhy, z nichž si pamatuji následující moudrost: „Pánové, život bez 
průšvihů je jako dlouhá cesta bez hospod!“ Na závěr se nám svěřil, že  
v rámci výzkumného programu byl naoko zavřený s kriminálníky, zejmé-
na vrahy. Smyšleným důvodem jeho pobytu v base bylo zabití manželky, 
kterou přistihl při nevěře. A aby nás pořádně napnul, sdělil nám, že jak 
vše dopadlo, prozradí až nazítří. Šel jsem brzy spát, ale předtím jsem 
ještě naladil rádio, kde se to už hemžilo ještě „prosívanými“ informacemi 
o tom, co se děje v Praze.
Druhý den podnikový ředitel školení vzhledem k politické situaci roz-
pustil. Běžel jsem hned k telefonu, abych zavolal manželce. Ještě než 
jsem vytočil číslo, v rozbouřeném telefonním éteru se mísil jeden rozho-
vor za druhým, takže jsem například zaslechl radostnou hlášku: „Koneč-
ně půjdou komouši do háje…“
Dalším telefonujícím byl ekonom Ivan ze závodu v Teplicích, který domů 
volal, že přijede ještě téhož dne, a nikoliv až v pátek. Ještě téhož večera 
si však pro milého Ivana přišli přímo do bytu a v noci skončil na Sta-
roměstském náměstí, kde bylo shromáždění Lidových milicí, jichž byl 
řadovým členem.  Ráno volal k nám na podnik, že tím pádem nestih-
ne v termínu odevzdat statistický výkaz o pracovnících a mzdách pod 
tajemnou zkratkou P 2-04. Shromáždění milicionářů bylo naštěstí roz-
puštěno a sametová revoluce mohla pokračovat dál. A náš milý Ivan se 
vrátil domů a hlavně dokončil výkaz P 2-04. Jenom já jsem se už nikdy 
nedozvěděl, jak to dopadlo s naším přednášejícím psychologem, který 
„seděl“ za zabití manželky, kterou nachytal in flagranti.

Pavel Kyselák
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Společenská rubrika
listopad 2019

Naši jubilanti: 

Pospíšilová ludmila 
Macek Vítězslav 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narození občánci:

Adélka Jakabová

Poslední rozloučení:

Jan Honzírek
Renata Pospíšilová

Obec Biskupice

ZIMNí 
ÚDRŽBA 
V OBCI
V souvislosti se 
z a b e z p e č e n í m 
zimní údržby ve-
řejných prostranstvích v obci v průběhu zimy 
2019 – 2020 žádáme občany, aby věnovali 
zvýšenou pozornost způsobu parkování vo-
zidel na veřejných prostranstvích. Jedná se 
zejména o neomezování průjezdu mechani-
zací s radlicí, která zajišťují odstranění sněhu 
plužením z veřejných prostranstvích (přede-
vším komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz 
komunálního odpadu. Případné dotazy nebo 
připomínky pro zimní údržbu komunikací za-
nechávejte v kanceláři OÚ, případně email: 
biskupice@biskupice.cz.

SOUčASNĚ DĚKUJI VŠEM MAJITElŮM  
NEMOVITOSTí, KTEří VlASTNíMI SIlAMI 
A PROSTřEDKy ZAJIŠŤUJí ÚKlID CHOD-
NíKŮ A VEřEJNÝCH PROSTRANSTVí.

Dalibor Šebek, starosta obce

!!! UPOZORNĚNí FIRMy SITA CZ !!!
ŽÁDÁME OBčANy, ABy NEDÁVAlI DO SVOZOVÝCH NÁDOB TEPlÝ,  

HORKÝ NEBO ŽHAVÝ POPEl. DÁlE DO NÁDOB NEPATří BIOODPAD,  
STAVEBNí SUŤ APOD.

Pracovníci provádějící svoz nádob s odpady mají za úkol před jejich výsypem zkontrolovat obsah nádob. Nádoby obsahu-
jící teplý, horký nebo žhavý popel nebudou z bezpečnostních důvodů a zamezení požáru do svozového vozidla vysypány  
a budou ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.       SITA CZ a.s.

Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spokojené prožití vánoč-
ních svátků a v novém roce 2020 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

POZVÁNí NA SIlVESTROVSKÝ  
MINIOHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny 
občany dne 31. 12. 2019 
od 18:00 hod. 
k obecnímu úřadu 
na silvestrovský miniohňostroj. 
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Sv. Mikuláš - upozornění
Milé maminky, tatínkové, babičky a dědečko-
vé. Ve čtvrtek 5. prosince 2019 ve večerních 
hodinách přijede do Biskupic sv. Mikuláš s an-
dělem a skupinou čertů. Pokud máte zájem, 
aby sv. Mikuláš se svým doprovodem navštívil 
i Vaše děti, tak nahlaste jména dětí v místní 
prodejně. Děvčata z prodejny tento seznam 
panu Mikulášovi rády zašlou.

                 Helena Neuerová, ČČK
 

PřÁNí
Sněhové vločky se k zemi snáší, mráz si s okny 
pohrává, chybí už jen pár stran v kalendáři, 
vánoční čas nastává. Za oknem sype se sně-
hová nadílka, záclony provoní anýz a vanilka. 
Vánoční koledy zpívají andělé, už jsou tu Vá-
noce, tak ať jsou šťastné a veselé. Do nového 
roku 2020 přejeme mnoho štěstí, pevné zdra-
ví a spoustu osobních i pracovních úspěchů. 
Přeje celý tým ČČK Honzírková Romana ml., 
Macková Jana, Neuerová Helena, Parolko-
vá Radka, Pospíšilová Alena, Sečová Kamila,  
Seidlová Dana, Slouka Daniel a Živný Jiří. 

Helena Neuerová, ČČK

INFORMACE KE SBĚRU ODPADU
Termín svozu pytlů: 

7. 12. 2019
Plný a zavázaný pytel 
s plastovým odpadem 
polepte přiděleným QR 
kódem. Pytel poté ráno 
v den svozu položte na 

místo svozu odpadu 

Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci jsme v obci zavedli nový systém sběru plas-
tového odpadu dům od domu prostřednictvím pytlů, které jste 
si mohli bezplatně vyzvednout na obecním úřadě společně  
s QR kódy pro jejich označování. 
Od tohoto systému si slibujeme větší komfort pro domácnos-
ti při nakládání s plastovým odpadem a zároveň další zvýšení 
úrovně třídění v obci Biskupice. Úroveň třídění se  projevuje na 
obecních příjmech. Věříme, že zavedení evidence odpadu ECO-
NIT, v první eta-
pě na plastový  
a směsný odpad, 
by  mělo obci při-
nést  podobný 
efekt, jako napří-
klad v obci Hlásná 
Třebáň.
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Není drak jako drak
První listopadové dny si děti mateřské školy užily 
příjemné chvilky při pouštění draků různých barev  
a tvarů. Dostat dráčky na oblohu nebylo vůbec jed-
noduché, o to větší radost všichni pociťovali  při po-
hledu na draky vznášející se nad jejich hlavami.
Děti čekalo také setkání s drakem pohádkovým. 
Úkolem patřičně ustrojených princů a rytířů bylo 
obelstít tříhlavou saň a zachránit princeznu – děti 
volily správnou cestu k dračímu doupěti, vyhledáva-
ly klíče k zámku, sbíraly a třídily poztrácené korále. 

Závěrem děti čekal taneček a sladká odměna. Za MŠ Hana Němcová

Společné podzimní tvoření 
Je již tradicí, že předškolní děti z MŠ Chornice spo-
lečně se svými rodiči tvoří rozličné podzimní výtvo-
ry. Letos byli všichni zúčastnění pozváni do výtvarné 
učebny v ZŠ v Chornicích. Děti se seznámily s uči-
telkami, které je tu od nového školního roku budou 
učit. Také se všichni porozhlédli po ostatních třídách  
a někteří rodiče zavzpomínali na časy minulé, kdy tuto 
školu navštěvovali sami nebo se staršími sourozenci 
současných předškoláků.
Jsme rádi, že jsme se vzájemně poznali a že děti ne-
pocítí v budoucnu obavy z neznámého prostředí ško-
ly. Snad se k nám budou zase rády vracet při nějaké 
jiné příležitosti ke společným zážitkům.

Mgr. Milena Truhlářová

Divadlo v MŠ
Začátkem října přijelo za dětmi do naší mateřské ško-
ly Divadlo Jojo s pohádkou Mášenka a medvěd. Děj 
pohádky malé diváky zaujal natolik, že všichni spolu-
pracovali, jak si herci přáli. Odměnou jim byla sladká 
odměna od Mášenky a medvěda.
Pro všechny to byl příjemný zážitek a pro nové děti 
něco zcela nového, co ještě neznaly.
  Ivana Melková, učitelka MŠ

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
prosinci: 

 Jan Dobeš
 Radek Kirchner
 Vlastimil Knoll
 Věra Vozničková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 

Dechový orchestr 
ZUŠ Jevíčko 

 a obec Chornice 
 Vás zvou na tradiční 

PŘEDVÁNOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ 

v neděli 22. prosince 
ve 14:45 hod.  

u kulturního domu. 

Přijďte se předvánočně 
naladit.
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Poděkování
Obec Chornice děkuje touto cestou sponzorům, kteří 
podpořili kulturní akce pořádané u nás v letošním roce. 
Jsou to především - Chornická Z.O.S.  a. s. Chornice, 
KAVE Bau s.r.o. Pardubice, Instalatérství Bidmon s.r.o. 
Jevíčko a HAK velkoobchod s.r.o. Pardubice.

                         Jiří Smékal, starosta obce

Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 

Akce se uskuteční 31. 12. 2019 v 19:00 hodin  
před novou hasičskou zbrojnicí, kde bude připraveno pro zahřátí malé občerstvení pro děti i dospělé.            

Těšíme se na Vás            Sbor dobrovolných hasičů Chornice

  ohňostroj tradiční silvestrovský                   

Den stromů
Na 20. října každoročně připadá oslava Dne stromů. Žáci 1. stupně vy-
užili krásného slunečného počasí a vyrazili do Moravské Třebové, aby 

uctili tento den o trochu dříve. Tam 
podnikli naučnou vycházku na roz-
hlednu Pastýřka a cestou určovali ná-
zvy stromů
Na 2. stupni se uskutečnil projekt Den 
stromů v rámci hodin přírodopisu  
a výtvarné výchovy. Žáci měli týden 
času na to, aby našli ve svém oko-
lí strom, který je nějakým způsobem 
zaujal. Během tohoto týdne si pořídili 
frotáž kůry, vylisovali několik lístků  
a zjistili některé údaje o stromě: Kdo 
ho zasadil, jak je starý, jaký užitek nám 
přináší a další zajímavosti.                                                                                                            
Z nashromážděných materiálů vytvo-
řili koláž. Všechny žákovské výrobky 
jsme uspořádali do nástěnky a umístili 
na stěnu nad schodištěm ve škole.
 Ing. Marie Gregorová

Halloween
Co na tom, že Halloween je americký svátek? Žáci ZŠ Chornice si jej 
skvěle v hodinách angličtiny užili. Po přehlídce masek si zahráli spous-
tu her včetně těch typických halloweenských, jako lovení jablek pusou 
z vody (apple bobbing).   

Mgr. Barbora Doleželová

Oslava 17. listopadu  
– Den boje za svobodu  

a demokracii
Události před 30. lety změnily politickou si-
tuaci v naší vlasti – pád komunistického reži-
mu a přeměnu politického zřízení na demo-
kratické principy.
Pedagogové Základní školy v Chornicích při-
pravili během týdne před výročím Sameto-
vé revoluce pro jednotlivé vyučovací hodiny 
program s danou tématikou.
V dějepise žáci zhlédli film „Něžná revolu-
ce“ a na základě informací besedovali. Ve 
výchově k občanství diskutovali o názvu 
„Sametová revoluce“ a o pojmech svoboda  
a demokracie. V českém jazyce pracovali  
s literárními texty zakázaných autorů a v hu-
dební výchově poslouchali písně, které se 
staly symbolem revoluce.
Své poznatky zpracovali v hodinách výtvarné 
výchovy a nyní jejich práce zdobí prostory 
školy.

Mgr. Ludmila Faltýnková

Vážení spoluobčané, 
přijměte touto cestou přání k prožití  
pokojných a radostných svátků vánočních 
a po celý příští rok jen to nejlepší,  
co si budete přát.

Jiří Smékal, starosta obce 
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Projekt Krokus
Žlutou, na jaře kvetoucí rostlinku, není třeba před-
stavovat, ale proč byla zrovna ona vybrána pro 
označení projektu? Projekt Krokus, do něhož se 
naše škola zapojila, nabízí možnost přiblížit mladým 
lidem problematiku holocaustu a pomáhá zvyšovat 
povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků  
a fanatismu. Žáci z naší školy obdrželi ze Židovského 
muzea v Praze zásilku s 60 cibulkami krokusů, aby 
je zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu 
židovských dětí, které zemřely během holocaustu. 
Žlutá barva by měla připomínat Davidovu hvězdu, 
jež byli Židé nuceni nosit během nacistické vlády. Žáci  

6. a 8. třídy vyměřili v pracovních činnostech tvar této hvězdy a cibulky zasadili na školním 
pozemku vedle altánku. Až budou na jaře kolemjdoucí lidé obdivovat květiny, mohou jim žáci 
vysvětlit, co krokusy symbolizují. 
    Mgr. Věra Grimmerová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci své významné narozeniny 
oslaví:

AMIN HASSAN
OlDřICH KEDROUTEK
OlDřICH KRAVÁčEK
BOHUMIlA KREJčířOVÁ
MARIE KRyŠTOFOVÁ
JOSEF lÁTAl
DAGMAR POPElÁKOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

Sta let se 10.12. dožívá nejstarší  
občanka Jaroměřic

JUlIE ROVNEROVÁ
Přejeme jí mnoho štěstí a zdraví.

K jaroměřickým se přiřazují noví občánci

DOMINIK DIDI
JOHANKA VOlESKÁ
Přejeme zdraví a radost ze života miminkům 
i rodičům.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

BOŽENA KVAPIlOVÁ
JANA PRCHAlOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

Knihovna v novém hávu
Lépe vyhořet, než se stěhovat? Tohle pořekadlo neplatí, když máte na pomoc děti z jaromě-
řické základní školy. Všech sedm tisíc svazků se po dvou dnech pilné práce zaskvělo v zbrusu 
nových policích ve voňavé knihovně.
Do nové knihovny jsme si nemohli přát lepší první akci než Pasování nových čtenářů. Devět 
druháčků zde potvrdilo svoji čtenářskou zdatnost a z knihovny si odneslo knížku a balíček na 
památku.
Hned následující den knihovna doslova praskala ve švech. Před přestřižením pásky návštěvníci 
zhlédli divadelní představení v podání divadelního spolku Teatrum Velké Opatovice. Potom 
přestřihla paní starostka pásku a čtenáři se tak mohli poprvé podívat do prosvětlených vzduš-
ných prostor nové knihovny. Slavnostního zahájení se zúčastnila také autorka projektu, desig-

nérka Iva Machová. Koncert skupiny Čas Lesa 
vhodně dokreslil sváteční atmosféru večera.
Děkujeme škole nejen za vstřícné poskytnutí  
náhradních prostor, ale také za pomoc při 
stěhování. Největší dík ale patří obci a zejmé-
na paní starostce za to, že zajistila knihovně 
nové krásné prostory. Děkujeme také SPOZ za 
pomoc při organizaci slavnostního otevření. 
Věřím, že knihovna bude sloužit dlouhá léta  
a že ji budou rádi navštěvovat nejen čtenáři, ale  
i všichni občané při kulturních nebo společen-
ských akcích. Obecní knihovna

V životě se loučíme mnohokrát,  
s maminkou jen jednou. 

 Kdybychom si oči vyplakali,  
její už se neohlédnou.

Dne 17. 11. 2019 by se dožila 70 roků  
naše milovaná maminka, babička,  

paní 

Marie Pavlíková.  

S láskou vzpomínají dcery s rodinami.
Vážení občané,

přejeme Vám klidné a radostné         
prožití nadcházejících  

vánočních svátků.

Obecní úřad Jaroměřice
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Jaroměřice na cestách
V roce 2019 se nám podařilo čtyřikrát vydat společně na cestu za po-
znáním a kulturou. 1. května jsme navštívili představení Moravského 
divadla v Olomouci Starci na chmelu. V červenci jsme společně s Mgr. 
Michalem Schusterem poznali historii i současnost Úsobrna a v srp-
nu se autobus z Jaroměřic vypravil pod vedením osvědčeného prů-
vodce Jana Valíčka za krásami zámku Hluboká a nedaleké rozhledny 
Kleť. Návštěvu divadelního představení Skleněný pokoj jsme spojili  
s prohlídkou zahrady vily Tugendhat, o které představení pojednává. 
Co více si přát než krásné počasí a přízeň účastníků, abychom mohli  
i nadále společně poznávat blízká i vzdálená místa.

6. 12. HODINÁřŮV UčEŇ,  pátek, od 18:00, VS. Pohádka  
o hodinářském učni Urbanovi, který na cestě za 
kouzelnými hodinkami překoná mnohé nástrahy  
a zachrání svou milovanou. Česko, Slovensko 2019, režie 
Jitka Rudolfová. Vstupné 80Kč.

15. 12. PAlIčKOVÁNí – VOlNÉ POKRAčOVÁNí, neděle, 9:00-
14:00, VS.

15. 12. BESEDA S DŮCHODCI V POHOSTINSTVí U TROJANŮ, 
neděle, 14:00. Setkání se zastupiteli obce, kulturní 
program – tombola.

22. 12. PřEDVÁNOčNí KOlEDOVÁNí, neděle, od 14:00,  před 
CŽP.

22. 12. DĚKOVNÝ ADVENTNí KONCERT, neděle, 17:00, Kostel 
Všech Svatých (dolní kostel).

 Účinkuje pěvecký sbor z Knínic pod vedením  
Bc. Hartlové. 

V průběhu prosince je možné zhlédnout ve výstavní síni 
výstavu Petra Horálka Vzácné chvíle pod hvězdným nebem.
V prosinci již bude cvičení probíhat v běžných časech  
v prostorách výstavní síně.
Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 
15:30, středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek 
od 8:00 do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 
380, knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCí JAROMĚřICE 
PROSINEC 2019

lampionový průvod a fyzikální show
V podvečer 24. října se v Jaroměřicích uskutečnil již tradiční lampiono-
vý průvod. Shromáždění účastníků proběhlo před budovou základní 
školy, kde se žáci i děti předškolního věku zapojili do tematicky zamě-
řených her a také do soutěže o nejpovedenější vydlabanou dýni. Krát-
ce po setmění se průvod se svítícími lampiony vydal k volnočasovému 
areálu, u kterého bylo pro děti s rodiči připraveno chutné občerstvení. 
Následně se zájemci přesunuli do sálu volnočasového areálu, aby si 
společně užili fyzikální show pana Mgr. Jindřicha Žižky, Ph.D.

Poděkování
16. listopadu jsme slavnostně zahájili provoz rozšířené obecní knihov-
ny a výstavní síně v Centru života a podnikání. A bylo to téměř na den 
přesně tři roky poté, co byla podepsána kupní smlouva , kterou obec 
Jaroměřice získala do svého majetku sousední nemovitost č.p. 202 – 
Rovnerův statek. Již tehdy se v zastupitelstvu zrodil plán zrekonstru-
ovat statek na obecní byty a rozšířit společenské prostory. Knihovně 
velmi chybělo dětské oddělení a výstavní síň začínala být těsná pro 
společenské akce, které se zde odehrávaly. Projektant Ing. Radomír 
Grill dostal nelehký úkol – umístit do objektu co nejvíce bytů a zvětšit 
společenské prostory. Po roce a půl ležela před zastupiteli projektová 
dokumentace na 10 nových bytů, rozšířenou knihovnu a přístavbu vý-
stavní síně. Pak už před námi bylo jen několik zdánlivě „jednoduchých“ 
kroků. Sehnat na přestavbu peníze, zrealizovat rozsáhlé výběrové 
řízení na dodavatele stavby a pustit se do rekonstrukce. I tady nám 
štěstí přálo. Od banky obec získala úvěr na realizaci. Vítězem výběro-
vého řízení na zhotovitele díla se stala firma Letostav Letovice a v září 
2018 rekonstrukce začala. Jeden rok a jeden měsíc jsme se společně 
s pracovníky Letostavu, jejich subdodavateli a technickým dozorem 
investora Ing. Svatoplukem Schupplerem scházeli každý týden na kon-
trolních dnech a pozorovali, jak stavba roste, dotvářeli podrobnosti  
a řešili vzniklé problémy. Po této zkušenosti musím „smeknout klo-
bouk“  před profesionalitou Letostavu a velmi dobře odvedenou prací. 
Ještě před koncem stavby se do realizačního týmu přidala designérka 
Iva Machová, která navrhla nový interiér knihovny i výstavní síně. Mě-
síc říjen byl snad nejhektičtější z celého období – čekaly nás „dodě-
lávky“ a ty jsou z celé stavby asi nejhorší. Když odešli stavaři, nastou-
pila paní Hlaváčová a ze staveniště vykouzlila čisté, útulné prostory. 
Veronika Kraváčková a Helenka Vykydalová je okamžitě za vydatné 
pomoci Tomáše Jedličky (který poletoval mezi krásnou palandou pro 
dětské oddělení, policemi do výstavní síně, kuchyňskými linkami do 
bytů, skladovými kójemi pro nájemníky a zhotovením nových vrat) 
přetvářely podle návrhu Ivy Machové na knižní ráj. Plné ruce práce 
měli i obecní zaměstnanci  s panem Petrem Kubou při terénních úpra-
vách dvora. 1. listopadu se zabydleli první nájemníci, 16. listopadu se 
slavnostně otevřela knihovna. Ještě dolaďujeme poslední detaily, ale 
můžeme říci – máme to za sebou. 
Ráda bych poděkovala všem, kteří se na projektu podíleli. Byly to per-
né tři roky života, ale výsledek stojí za to. Děkuji.

Mgr. Iveta Glocová

Od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020 bude knihovna uzavřena. 
Posledním půjčovním dnem tak bude pátek 20. 12. 2019. 
Přejeme všem čtenářům klidné a radostné prožití Vánoc 

a mnoho štěstí a zdraví do roku 2020.
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu  
v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Firma NETVOIP s. r. o. nabízí volné 
prostory k pronájmu pro Vaše podnikání 

na adrese Kostelní 39, Jevíčko. Pro bližší informace nás 
kontaktujte e-mailem: mauer@netvoip.cz 

anebo volejte 777 584 044.

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo 
štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25 cm–50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

email: zouharhonza@email.cz.

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku  
nebo v okolí do 20 km.

Tel.: 739 118 479.

Koupím BYT v Jevíčku nebo V. Opatovicích, 
1 + 1 nebo 2 + 1, družstevní nebo osobní vlastnictví, 

nevadí ani původní stav. Platba hotově. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 774 945 405.

Hledám domek či chalupu v okolí Jevíčka tak do 30 
km, nejlépe se zahradou, min. 400 m2 a více. Děkuji.  

Tel.: 728 741 473.

TRADIČNÍ PRODEJ VÁNOČNÍCH KAPRŮ 
PŘED BUFETEM NA PALACKÉHO 

NÁMĚSTÍ V JEVÍČKU 
 

PRODEJNÍ DOBA: 

20. 12. 2019 – 8:00–17:00 
21. 12. 2019 – 8:00–12:00 
22. 12. 2019 – 8:00–12:00 
23. 12. 2019 – 8:00–15:00 (PŘEDNOSTNĚ OBJEDNANÉ) 
 

 
 

PF: KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 

 
zelený rámeček okolo reklamy 


