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BK Jevíčko sehrál na Žlíbkách další  
mistrovské utkání

Byly oceněny osobnosti spolkového života 
v Jevíčku

Tříkrálový koncert kunštátské dechovky  
v kostele NPM

Annos singulos MMXIX     Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

S detektory kovů v Jevíčku a okolí
S používáním detektorů kovů se v posledních letech roztrhl pytel. Na mnohých odborných fórech 
se o tom diskutuje. Detektory se častěji používají jako zábava, vášeň, honba za senzacemi, než 
jako výzkumná metoda k systematickému poznávání dávné minulosti. Nespolupracující detekto-
ráři porušují pravidla a zákony této země. Často vstupují bez souhlasů majitelů na cizí pozemky, 
plundrují cenné pozůstatky historie naší země. Přitom ideální představa je a funguje to, a nejen 
zde: poučení nálezci nosí starobylé artefakty z doby římské na jedno místo odborníkům. Jevíčku 
to sluší, však si to také zaslouží, věda se raduje a lidé rovněž, spolupráce s obyvateli a vedením 
města je výborná. Každý, kdo může - pomůže, kdo umí, ten se snaží. Pokud se nálezové soubory 
neštěpí a zůstávají na jednom místě, je to to nejlepší.
Tak to je ta pozitivní stránka, kdy se kloubí moderní technika s pamětí krajiny a vědci z toho vy-
těží nové poznatky. Dík pak patří všem, kteří pomohli, přispěli, aniž by propadli honbě za ziskem  
z prodaných starožitností, nebo s cílem jiných kšeftů. Dobrých spolupracovníků si velmi vážíme. 
Děkujeme všem, kterým záleží na historii pravěké, starověké, středověké, ale i té mladší.
Připomeňme si pro generace budoucí, že žijeme ve zlomové době, svět se mění, zhrubnuly mra-
vy, vzdělanost upadá zásluhou tváří často známých. Žijeme v době, kdy také na území nynější 
České republiky se i v roce 2019 nerespektují pravidla, slušných lidí ubývá, a těch, kteří si chtějí 
vyrvat jen pro sebe či známé starobylosti naše keltské, germánské či římské - těch smutně přibý-
vá. Vědu ochuzují, vitrínky si zaplňují, informace zatemňují, i takoví do krajů půvabných maloha-
náckých přicházejí. Co s nimi?
Již od roku 2010 provádíme na území Jevíčka v rámci různých vědecko-výzkumných projektů 
Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity Hradec Králové systematické terénní archeologic-
ké práce na odkrývání minulosti, kterou vytvářeli v době římské tzv. barbaři (polabští Germáni)  
a civilizovaní, i když expanzivní Římané. Ve 2. století, zejména pak v době markomanských válek 
na Malé Hané bojovali a zanechali po sobě řadu památek, osady, hroby, tábory, bojiště, artefakty, 
krajinu bohatou na historické události. Malá Haná tak byla, byť na krátko, přímo propojena s řím-
skými dějinami. Snažíme si tuto velkou historii z malých střípků, fragmentů a slitků rekonstruovat. 
Každý nalezený předmět, který do této doby zapadá, ale rovněž i mnohé jiné z dob sousedních 
jsou pro detailní poznání cenné a důležité. Ne vždy je snadné artefakty rozpoznat a zařadit je 
do systému zkoumání, proto se mají nově odkrývané předměty dostávat do rukou archeologů 
znalých co nejvíce. Pokud se z této mozaiky začnou vytrácet jednotlivosti a zejména soubory  
a souvislosti historických hodnot a kvalit, začneme se ocitat na prahu našeho postupného bada-
telského útlumu a kulturního úpadku. Poznávání historie bude torzovité a neúplné. To nemůžeme 
dopustit. Nebuďme novodobými barbary a ukažme, že patříme do civilizovaného a vzdělaného 
světa 21. století. 
Rok 2019 „Rok římsko-germánských válek na Malé Hané“ by měl být rokem, kdy se budou obča-
né Jevíčka a jeho okolí postupně seznamovat s historií a archeologií doby římské. Je plánovaná 
řada akcí, přednáška informativních textů v Jevíčském zpravodaji a v jeho příloze Iniciály. Městu 
Jevíčku a jeho obyvatelům záleží na tom, aby se archeologické nálezy získávané pomocí detek-
torů kovů dostávaly do rukou odborníků a aby neopouštěly skrze cizí „nájezdníky“ s detektory 
Malou Hanou.
Archeologické nálezy z katastru Jevíčka-Předměstí získávané při vědecko-výzkumných projektech 
Univerzity Hradec Králové (nyní zaměřené především na zkoumání problematiky doby římské  
a doby stěhování národů) patří podle smlouvy mezi Filozofickou fakultou této univerzity a Muze-
em regionu Boskovicka do Boskovic. Nálezy z území okresu Svitavy náleží do Regionálního muzea 
v Litomyšli. Nálezy z území severní části okresu Blansko patří do zmíněného muzea v Boskovicích. 
V obou těchto muzeích jsou pracoviště archeologů, kde ochotně poradí, v Boskovicích paní Mgr. 
Zuzana Jarůšková, v Litomyšli paní Mgr. Jana Němcová. S archeologickými nálezy lze zajít i do 
Městského muzea v Jevíčku, kde sice není pracoviště archeologa, ale jeho paní vedoucí Mgr. He-
lena Ulčová rovněž ráda pomůže.
Intenzivně spolupracujeme s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně. Připravujeme další výzkum-
né projekty. Zapojujeme do nich různé specialisty, ale rovněž studenty a místní zájemce o arche-
ologii doby římské.

Detektorové nálezy z doby římské z Jevíčka a okolí byly již k vidění na výsta-
vách v boskovickém a poté v jevíčském muzeu. V Boskovicích je k dispozici 
výstavní katalog s novými nálezy. Výstava „Barbaři v pohybu. Jevíčko a Malá 
Haná v době římské“ se od 9. února 2019 přesouvá v modifikované podobě 
z Malé Hané do litomyšlského muzea.
„Návštěvníci“ Jevíčka a jeho okolí pomáhejte a neodnášejte archeologické 
nálezy z regionu! Informujte o nich odborníky. Většina tzv. detektorářů, kteří 
se pohybují na Malé Hané, jsou naši spolupracovníci. Ne však všichni!
O místech každoročních archeologických výzkumů v Jevíčku řada z vás ví. 
Archeologické lokality s pomocí zastupitelů města a městské policie chraň-
me, ať nás jejich ukrytá minulost co nejdéle oslovuje a obohacuje muzejní 
sbírky. Jedině tam archeologické nálezy patří.

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D. 
Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové
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Společenská rubrika 

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

Zdeňka Dostálová

Helena Ulčová

Anežka Konečná

Jindřiška  Rӧsslerová

Pustili jsme se do vybudování nových 
nájemních bytů na ulici Barvířské

Milí čtenáři našeho zpravodaje, 
pokud jste si pozorně pročetli novoroční 
okénko, neunikla vám jistě informace pana 
starosty o jedné ze tří nejdůležitějších 
investic pro letošní rok. Po delší časové 
odmlce by v Jevíčku měly vzniknout zce-
la nové bytové jednotky v rámci projektu 
„Stavební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“, jehož autorkou je Ing. Marie Ze-
zulová a realizátorem místní stavební fir-
ma pana Františka Hanzala. Dům na nároží 
ulic Barvířská a Kobližná nebyl pro potřeby 
města dlouhodobě využíván, a proto již 
v předminulém volebním období začalo 
zastupitelstvo řešit jeho další využití. Dům 
se nachází v Městské památkové zóně 
Jevíčko, proto bylo nutno z hlediska jeho 
budoucí podoby respektovat podmínky 
státní památkové péče.
Bytový dům je zakomponován jako řadový 
do stávající zástavby v uliční části s vesta-
věným podkrovím. Výsledkem rozsáhlých 
stavebních prací bude realizace 5 nájem-
ních bytů se základním vybavením v reži-
mu sociálního bydlení ve formátech dva-
krát 1+kk, 2+kk a dvakrát 3+kk s celkovou 
podlahovou plochou 264 m2. Ke každému 
bytu bude náležet také samoobslužná 
skladovací kóje s přístupem z atriového 
dvora. V domě vzniknou podle požadavku 
stavebního úřady 3 garážová stání. Vytvo-
řené sociální byty budou určeny pro oso-
by, které v důsledku nepříznivých životních 
okolností nemají přístup k bydlení, a jsou 
přitom schopné plnit povinnosti vyplývající 
z nájemního vztahu. Budoucími nájemníky 
tedy mohou být senioři, osoby využívající 
dosud veřejné komerční ubytovny nebo 
azylové domy či osoby přechodně bydlící 
u příbuzných.

Město Jevíčko v současné době nedispo-
nuje žádnými sociálními byty, které by bylo 
možné pronajímat těmto osobám v byto-
vé nouzi. Přitom zajistit dostupné bydlení 
občanům je jednou ze základních funkcí 
obce, jak naznačuje také připravovaná le-
gislativní úprava sociálního bydlení. My-
šlenka celého záměru vznikla na základě 
povědomí o potřebnosti levného bydlení, 

Okénko radních
které je v našem městě obtížně dostupné. 
Budoucí nájemné by nemělo překročit cca 
60 Kč za m2 podlahové plochy a jsou tak 
respektovány parametry „Koncepce sociál-
ního bydlení České republiky 2015 - 2025“ 
zpracované Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Projekt bude mít tedy po dobu udržitel-
nosti výrazný sociální podtext a jasná kritéria 
pro uzavírání nájemních smluv.
Fyzická realizace projektu započala na konci 
loňského roku a měla by být ukončena do 
srpna 2020. Město bude na projekt čerpat 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu přes Místní akční skupinu dotaci 
ve výši až cca 10,8 mil. Kč. Smlouva o dílo 
je uzavřena na částku 11,8 mil Kč a další ná-
klady v řádu stovek tisíc byly vynaloženy na 
projektovou přípravu a administraci projektu 
včetně stavebního dozoru akce. Věřme, že se 
naše plány směle odrazí v realitě a s výsled-
kem budou spokojení uživatelé nových ná-

jemních bytů. 

Únor bez chřipek  
a nachlazení vám 

všem přeje  
Miroslav Šafář

INFORMACe Z MATRIKy

Na den 31. 03. 2019 je naplánová-
no vítání nových občánků. 

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

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

Jaroslava Jeřábková

Rada města ocenila osobnosti  
města roku 2018

Vážení spoluobčané,
každoročně již od roku 2016 radní oceňují 
osobnosti z našeho města, aby vyzdvihli ze-
jména dobrovolnickou, spolkovou a v řadě 
oblastí přínosnou a úspěšnou činnost lidí, kteří 
mnohdy pracují nezištně pro ostatní, nebo vý-
znamně reprezentují město Jevíčko.
Stejně tak v letošním roce rada města na zá-
kladě nominací  veřejnosti a radních ocenila 
celkem sedm osobností města za rok 2018, 
které si převzaly ocenění 10. ledna 2019 v sále 
Zámečku na tradičním setkání rady města se 
zástupci místních spolků a organizací. Zámec-
ký sál byl téměř zaplněn, i když nás překva-
pila absence zástupců některých významných 
místních spolků.  Přesto byla atmosféra velmi 
slavnostní a radní města Jevíčka udělili za po-
tlesku výroční ocenění za rok 2018 níže jme-
novaným osobnostem činným ve spolkovém, 
kulturním a sportovním životě.
Oceněnými byli Natálie Zikmundová za 
sportovní úspěchy v mažoretkovém sportu 
TWIRLING a X-STRUT (mistr ČR 2018 a 2019, 
umístění na 16. příčce  na mistrovství světa 
2018), dále pánové František Langer  a  Lu-
bomír Geriš za celoživotní spolkovou činnost 
ve spolku AVZO, Ing. Radek Kavan jako ka-
pelník orchestru etien Band ZUŠ Jevíčko za 
opakované vítězství orchestru v celostátním 
kole soutěže ZUŠ v roce 2014 a 2017, Mgr. 
Petr Votroubek za činnost pro skautské oddí-
ly v Jevíčku a přínos pro celorepublikový skau-
ting ve funkci starosty Svazu skautů a skautek 
České republiky, Lubomír Krejčí za celoživot-
ní činnost pro Český svaz chovatelů v Jevíčku  
a v poslední řadě pan Ing. Michal Khýr za čin-
nost s fotbalovou mládeží a spolkovou činnost 
v TJ SK Jevíčko.
Oceněným gratulujeme, velmi si jejich činnosti 
vážíme a přejeme všem zejména pevné zdraví, 
štěstí a mnoho úspěchů v další činnosti.
Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že i Vy si vážíte činnosti 
těchto občanů našeho města, a neváhejte pro-
to v příštím ročníku výročních ocenění navrh-
nout lidi nebo kolektivy, kteří by si také veřej-
né poděkování a uznání zasloužili. Vaše návrhy 
budeme opět shromažďovat na sklonku roku 
2019.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Tajemník MěÚ Jevíčko vyhlašuje  
výběrové řízení na pozici

„referent/ka správy  
bytového a nebytového 
fondu“ Města Jevíčko.

Podmínky výběru vhodného uchazeče 
včetně náležitostí přihlášky jsou k dis-
pozici:
- na www.jevicko.cz,
- na úřední desce městského úřadu,
- u tajemníka městského úřadu, 
   tel. č.: 464 620 512, 
   e-mail: tajemnik@jevicko.cz.

Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi 
náležitostmi a přílohami je do 10:00 ho-
din dne 12. února 2019.

Bc. Pavel Sedlák 
tajemník MěÚ Jevíčko
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 5. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o ko-
nání 5. 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: 18. 02. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce
V Jevíčku dne 16. 01. 2019

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

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. pátek v měsíci  
v ordinaci PL a dále 3. pátek  
v měsíci na ordinaci interní,  
15. 2. a 22. 2. školení Praha, 
zástup pouze akutní stavy

MUDr. Trčková  
a MUDr. Křížová.

Dále upozorňujeme pacienty,  
že každou středu a pátek ošetřujeme  

POUZe objednané pacienty  
a pacienty v ohrožení života!

BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU  
OD MĚSTA JEVÍČKO

Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- kompostéry budou vydávány občanům a firmám, kteří jsou vlastníky, spoluvlastníky nebo 

nájemci pozemků u rodinných domů, bytových domů, firem a pozemků v zahrádkářských 
koloniích v Jevíčku nebo Zadním Arnoštově 

- kompostéry musí být umístěny na pozemcích v katastrálních územích 
města Jevíčka, lze je umístit pouze na zahrady, nikoliv na veřejná pro-
stranství

- žadateli může být vydáno libovolné množství plastových kompostérů 
o objemu 1 100 l

- žadatelé, kteří si již kompostér vyzvedli, si mohou vyzvednout kom-
postér další

-  zahradní kompostér bude vydán po podpisu smlouvy o výpůjčce  
a následném darování kompostéru (dále jen smlouva)

-  smlouvu mohou uzavřít občané a firmy, kteří nemají evidovaný dluh 
vůči městu

- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí doby výpůjčky přejde kompo-
stér do vlastnictví občana

- formulář smlouvy k předvyplnění je v elektronické podobě ke stažení na www.jevicko.
cz na úřední desce nebo v tištěné podobě na Turistickém informačním centru Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko

-  ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole
- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským průkazem je třeba se dostavit 

v pracovní době na Městský úřad Jevíčko na finanční odbor 
- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě plné moci
- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko, č. p. 466 (vstup z ulice  

K. H. Borovského) po předložení evidenčního čísla, které žadatel obdrží při podpisu 
smlouvy

Výdej kompostérů
- po dohodě na tel. čísle 739 425 442 nebo e-mailu duchacek@jevicko.cz

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér 
- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér v takovém technickém stavu, 

aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost
- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným evidenčním číslem
- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci provést kontrolu umístění 

kompostéru a jeho využití
- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo poškození uhradit na vlastní 

náklady jeho opravu, nebo výměnu jednotlivých dílů
- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelného poškození či ztrátě kom-

postéru uhradit plnou cenu kompostéru ve výši 2.761 Kč do 30 dnů 
Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si musí zajistit žadatel ve vlastní 
režii.

Vedení města Jevíčka

Zimní údržba komunikací města

Vážení spoluobčané,
chtěli bychom poděkovat především těm ob-
čanům, kteří se zapojili do úklidu chodníků  
a odstraňují v rámci svých možností sníh, 
kterým byl chodník pokrytý, a tím ulehči-
li nesnadnou práci technickým pracovníkům 
města, kteří v rámci plánu zimní údržby tyto 
komunikace a chodníky udržují.
Vzhledem k tomu, že odklízení sněhu pracov-
níky města je časově velice náročné a kapacit-
ní možnosti jsou omezené, je každá pomoc ze 
strany občanů při úklidu sněhu velmi vítána. 
Apelujeme opakovaně, nebuďte prosím lho-
stejní si uklidit před vlastním domem. 
Ještě jednou děkujeme všem, kteří pomáhají 
podle svých sil, a těm, kteří pochopili, že úklid 
při sněhových přívalech je obtížně zvládnutel-
ný úkol. Této ochoty si velice vážíme.

 
Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Usnesení 4. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 17. prosince 2018

Rada města Jevíčko schvaluje
1b/4R/2018 uspořádání Tříkrálové sbírky 2019 pod záštitou Oblastní charity Moravská Třebo-

vá a bezplatný pronájem sálu budovy zámečku pro Oblastní charitu Moravská Třebová  
k organizačnímu zázemí při zajišťování TKS 2019 od pátku 11. 1. 2019 do soboty 12. 1. 
2019

1c/4R/2018 poskytnutí dotace pro Oblastní charitu Moravská Třebová na provoz charitních so-
ciálních služeb na rok 2019 ve výši 20.000 Kč na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

1d/4R/2018 bezplatný pronájem sálu kina Astra pro Oblastní charitu Moravská Třebová za úče-
lem promítání pohádky pro koledníky TKS 2019 v sobotu 19. 1. 2019

2a/4R/2018 cenovou nabídku firmy Luděk Trunečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 Svitavy na 
činnosti koordinátora BOZP v rámci akce „Stavební úpravy objektu Barvířská 560, Jevíčko“ 
ve výši 98.000 Kč (není plátce DPH)

2b/4R/2018 uzavření budoucí kupní smlouvy mezi Městem Jevíčko a spol. GridServices, s. r. o. 
na realizaci nového plynárenského zařízení - plynovodní přípojky pro objekt budoucího 
sběrného dvora na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici Třebovská  
v předpokládané výši 85.000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy

2d/4R/2018 podání žádostí o dotaci Pardubického kraje v rámci Programu podpory kultury  
a památkové péče v Pardubickém kraji - Podprogramu C: Zachování a obnova drobných 
objektů památkového charakteru na akce „Obnova křížků na ul. Brněnská a u silnice ke 
kostelíčku sv. Bartoloměje“

2e/4R/2018 provedení pokládky nového PVC ve dvou pokojích na městské ubytovně ul. Soud-
ní 51 dle CN firmy Petr Bombera, 569 44 Jaroměřice 393, IČ: 64264840 v celkové výši 
41.789,40 Kč bez DPH

3a/4R/2018 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017895/
VB/3 mezi Městem Jevíčko a společností ČeZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
na budoucí zřízení věcného břemene služebnosti a dohodu o umístění stavby na pozemku 
p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem smlouvy
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3b/4R/2018 bezúplatný pronájem části po-
zemku p. č. 1497 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí Českému svazu vče-
lařů, z. s. ZO Jevíčko a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

3c/4R/2018 zřízení věcného břemene slu-
žebnosti inženýrských sítí mezi maji-
telkou pozemku p. č. st. 51 v k. ú. Je-
víčko-předměstí a Městem Jevíčko na 
pozemcích p. č. 46/1 a p. č. 44/2, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4a/4R/2018 prodloužení nájemní smlouvy ne-
bytového prostoru na ulici Růžová 91 
do 31. 12. 2019 žadatelům dle zápisu

4c/4R/2018 cenovou nabídku firmy Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko, IČ: 28821068, Jevíčko na výmě-
nu plynového kotle BAXI kondenzační-
ho DUO - Tec Compact + 20GA v bytě  
č. 2, na ul. K. Čapka 782, Jevíčko za cenu 
38.850 Kč bez DPH s úhradou z finanč-
ních prostředků PBH města Jevíčka

společnosti Women for Women, o. p. 
s., v rámci projektu „Obědy pro děti“ 
pro rok 2019 ve výši 696 Kč a pověřuje 
ředitele ZŠ Jevíčko podpisem darovací 
smlouvy

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

Usnesení 4. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. ledna 2019

Zastupitelstvo města určuje
1/1Z/2018 zapisovatelku zápisu ustavujícího 

zasedání Petru Minaříkovou a ověřova-
tele zápisu Mgr. Petra Jedlinského a Ing. 
Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/4Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Mi-
loslava Parolka a Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/4Z/2019 program zasedání
2/4Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Jana Junková, Ing. Aneta Pávková, Mgr. 
Rudolf Beran

4/4Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 7 
na rok 2018

5a/4Z/2019 podání žádosti o dotaci z progra-
mu MMR ČR 117D8210 - Podpora ob-
novy a rozvoje venkova DT

117d8210e - Rekonstrukce a přestavba veřej-
ných budov na akci „Přístavba a staveb-
ní úpravy kina Astra, Kostelní 41, 569 43 
Jevíčko“

Rada města Jevíčko schvaluje
1/6R/2019 přihlášení osoby k trvalému poby-

tu na adrese Třebovská 71, Jevíčko dle 
zápisu

2a/6R/2019 zhotovení 1.000 ks per za cel-
kovou cenu včetně potisku 15.400 Kč 
bez DPH u společnosti RUSTIKA, s. r. o., 
Svitavská 166, Jevíčko pro potřeby TIC 
Jevíčko jako propagačních materiálů 
města

2b/6R/2019 úhradu ročního členského pří-
spěvku za Město Jevíčko DSO pro vý-
stavbu rychlostní komunikace R43 ve 
výši 2.850 Kč za rok 2019

2f/6R/2019 uzavření pracovní smlouvy na 
dobu neurčitou se zájemcem dle zápi-
su s nástupem od 9. 1. 2019 na pozici 
technický pracovník města

2g/6R/2019 pořádání 16. ročníku Festivalu 
mládežnických dechových orchestrů  
v termínu 22. 6. 2019 s rozpočtem 
80.000 Kč a podání žádosti o grant na 
Pardubický kraj ke spolufinancování 
akce

3a/6R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy o připo-
jení elektrického zařízení k distribuční 
soustavě č. 4121420802 mezi Městem 
Jevíčko a ČeZ Distribuce, a. s. a pověřu-
je starostu podpisem dodatku č. 1

3b/6R/2019 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon in-
vestorské inženýrské činnosti na stavbě 
„Zateplení bytového domu č. p. 782  

a 783 v Jevíčku“ za částku 75.000 Kč 
bez DPH (90.750 Kč vč. DPH) a pověřuje 
místostarostu podpisem smlouvy

3c/6R/2019 cenovou nabídku firmy Luděk Tru-
nečka, DiS., Hybešova 329/38, 568 02 
Svitavy, IČ: 88599205 na činnosti koor-
dinátora BOZP v rámci akce „Zateplení 
bytového domu č. p. 782 a 783 v Jevíč-
ku“ ve výši 17.200 Kč (není plátce DPH)

3d/6R/2019 zakoupení notebooku Lenovo 
ThinkPad e580 vč. licencí a příslušenství 
pro potřeby města za částku do 27.000 
Kč vč. DPH

3f/6R/2019 kupní cenu předloženou spol. 
GridServices, s. r. o. na koupi nového 
plynárenského zařízení - plynovodní 
přípojky a plynovodu pro objekt bu-
doucího sběrného dvora na pozemku 
p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
na ulici Třebovská v předpokládané výši 
130.968 Kč

4a/6R/2019 cenovou nabídku firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko, IČ: 27715736 na výměnu oken 
v bytě č. 1, na ul. Třebovská 421, Jevíčko 
za cenu 36.362 Kč bez DPH s úhradou 
z rozpočtu PBH města Jevíčka

4b/6R/2019 cenovou nabídku firmy VPO 
OKNA Blansko, s. r. o., Rožmitálova 
2291/14, Blansko, IČ: 27715736 na vý-
měnu vchodových dveří do domu Tře-
bovská 75, Jevíčko, byt č. 1, za cenu 
30.214 Kč bez DPH s úhradou z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka

Rada města Jevíčko pověřuje
2c/6R/2019 starostu udělováním souhlasů  

Usnesení 6. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. ledna 2019
k umístění staveb dle stavebního zá-
kona se zpracováním přehledu, který 
bude vždy 1 x za pololetí předložen 
radě města k nahlédnutí

2d/6R/2019 starostu schvalováním nákupů  
a zajišťování provozních záležitostí do 
částky 15.000 Kč bez předkládání těchto 
podkladů ke schvalování RM (za před-
pokladu, že věc bude kryta rozpočtem 
popř. předjednání s vedoucí finančního 
odboru) a předložením přehledu usku-
tečněných nákupů vždy 1 x za pololetí 
radě města

6a/6R/2019 pracovnice TIC Jevíčko ve spolu-
práci se správcem sítě prováděním prů-
běžné aktualizace webových stránek 
města

6b/6R/2019 vedoucího organizačního odboru 
zajištěním provedení generálního úkli-
du a revize inventáře a vybavení měst-
ské chaty ve Smolenském údolí

Rada města Jevíčko ruší
3e/6R/2019 usnesení RM č. 2b/4R/2018 ze 

dne 17. 12. 2018
Rada města Jevíčko jmenuje
2e/6R/2019 Milana Bomberu st. členem komi-

se rady města pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost s účinností 
ode dne jmenování

5/6R/2019 Martinu Zikmundovou druhou za-
pisovatelkou komise bytové a sociální  
s hlasovacím právem s účinností ode 
dne jmenování

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

4d/4R/2018 roční odměnu vedoucí Podniku 
bytového hospodářství města Jevíčka 
ve výši dle přílohy zápisu

4e/4R/2018 cenovou nabídku firmy Instalatér-
ství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, Je-
víčko, IČ: 28821068, Jevíčko na výměnu 
plynového kotle BAXI kondenzačního 
DUO - Tec Compact + 24 GA v bytě č. 8, 
na ul. Komenského nám. 167, Jevíčko za 
cenu 32.490 Kč bez DPH s úhradou z fi-
nančních prostředků PBH města Jevíčka

Rada města Jevíčko pověřuje
2c/4R/2018 místostarostu jednáním o rozsahu 

přeložky horního vedení spol. CeTIN  
v souvislosti s výstavbou nového sběr-
ného dvora a průmyslové zóny

4b/4R/2018 vedoucí PBH zajištěním technic-
kého posouzení oken a cenových nabí-
dek na výměnu oken v bytě č. p. 421 na 
ul. Třebovská v Jevíčku

Rada města Jevíčko uděluje
1a/4R/2018 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí 

účelově určeného finančního daru od 

Usnesení 5. schůze Rady 
města Jevíčko konané dne 

28. prosince 2018
Rada města Jevíčko schvaluje
1/5R/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 

č. 7 na rok 2018
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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5b/4Z/2019 uzavření dodatku č. 1 k Příkazní 
smlouvě ze dne 4. 5. 2017 uzavřené 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí eGRANT, s. r. o., Veverkova 1343/1, 
500 02 Hradec Králové, IČ: 03165400 
na zpracování žádosti o dotaci na pro-
jekt „Přístavba a stavební úpravy kina 
Astra, Kostelní 41, 569 43 Jevíčko“ do 
programu DT 117d8210e Ministerstva 
pro místní rozvoj za celkovou částku 
145.000 Kč bez DPH

6d/4Z/2019 podání žádosti o dotaci z progra-
mu MMR ČR 117D8210 - Podpora ob-
novy a rozvoje venkova DT 117d8210B 
- Podpora obnovy sportovní infrastruk-
tury na akci „Rekonstrukce sportovního 
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“

6f/4Z/2019 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 1186/36 (26 m2) ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** P***, 
*** Jevíčko za cenu 4.709 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a J*** P*** na prodej pozemku p. č. 
1186/36 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

6g/4Z/2019 účast Města Jevíčko na elektro-
nické aukci, jejímž předmětem je sou-
bor nemovitého majetku Ing. R*** R***  
z Moravské Třebové konané 24. 1. 2019 
a pověřuje místostarostu účastí na elek-
tronické aukci, jejímž organizátorem je 
společnost PROKONZULTA, a. s., Brno

6h/4Z/2019 záměr prodeje (částí) pozemků 
p. č. 538/23 a p. č. 538/26, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a jednotkovou kup-
ní cenu ve výši 100 Kč bez DPH za m2  

+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím (a úhradu vyhotovení geometric-
kého plánu)

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
6a/4Z/2019 příspěvkovou organizaci Podnik 

bytového hospodářství města Jevíčka, 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 
13582704 ke dni 28. 2. 2019

6e/4Z/2019 bod usnesení ZM č. 4h/43Z/2018 
ze dne 14. 5. 2018 - ZM schvaluje pro-
dej nově zaměřeného pozemku p. č. 
1186/36 (26 m2) ostatní plocha v k. ú. 
Jevíčko-předměstí F*** P***, *** Jevíčko 
za cenu 4.709 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a F*** P*** na 
prodej pozemku p. č. 1186/36 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
6b/4Z/2019 současnou vedoucí PBH města 

Jevíčka, která bude činit veškeré úkony 
směřující ke zrušení uvedené příspěv-
kové organizace ke dni 28. 2. 2019

6c/4Z/2019 radu města vyhlášením výběrové-
ho řízení na obsazení nového pracov-
ního místa „referent správy bytového  
a nebytového fondu“ 

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 prosinec 2018

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí-
zápis finančního výboru ze dne 9. 1. 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
prosince 2018

Výsledky projednávání, která nebyla přijata

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr 
prodeje (částí) pozemků p. č. 538/23 a p. č. 
538/26, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí a jed-
notkovou kupní cenu ve výši 300 Kč bez DPH 
za m2 + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím  
(a úhradu vyhotovení geometrického plánu)

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje finanční 
výbor projednáním revize poplatků za zábor 
veřejného prostranství

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

„Střípky z činnosti MP Jevíčko…“

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

	 Dne 16. 12. 2018 v době okolo 02.30 hod. – dopravní nehoda 
vozidla, které vyjelo mimo komunikaci a způsobilo poškození be-
tonové palisády na ul. Svitavská (naproti restauraci „U Mrtvoly“), 
kdy řidič se spolujezdcem z místa nehody odjeli (vozidlo odtlačili 
a následně s ním odjeli směrem Komenského nám. – Horní Farní 
– a dále). Díky městskému kamerovému a dohledovému systému 
se strážníkům MP Jevíčko podařilo ustanovit vozidlo, kterým byla 
poškozena palisáda, kdy škoda na jejím poškození byla předběžně 
vyčíslena na částku cca 40.000,- Kč. Ze strany MP Jevíčko byla celá 
věc předána skupině dopravních nehod DI PČR Svitavy k dalšímu 
opatření.  

	 Dne 31. 12. 2018 ve večerních hodinách – strážníky MP Jevíčko 
byl realizován odchyt volně pobíhajícího psa, který byl následně 
umístěn do záchytného kotce a poté předán zpět jeho majiteli. 

	 V prosinci 2018 se MP Jevíčko podílela na zajištění těchto kul-
turních a společenských akcí:

02. 12. 2018 – první „PRVNÍ ADVENTNÍ ZASTAVENÍ“, pořádané Měs-
tem Jevíčkem a studenty lycea. V uvedený den se již tradičně konala  
i DÁREČKOVÁ NĚDĚLE. Poté následoval přesun účastníků na Palackého 
náměstí, kde následně došlo k rozsvícení vánočního stromu. MP zajišťo-
vala bezpečnost především v oblasti dopravy, a to při přemístění průvo-
du účastníků od ZŠ na Palackého náměstí. 

14. 12. 2018 – VÁNOČNÍ JARMARK – zde byla městskou policií po-
skytnuta součinnost jednak pracovnicím TIC, ale také pracovníkům TS 
města. MP dále kontrolovala a korigovala dopravní situaci. 

31. 12. 2018 - TRADIČNÍ NOVOROČNÍ PŘÍPITEK – zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku a důstojného průběhu v rámci 
pořádané akce. Opět byla ze strany MP zajištěna dopravní situace – 
odklon dopravy z ulice Kostelní ve směru na Palackého náměstí, a to 
z důvodu bezpečnosti všech přítomných osob. 

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

Vážení spoluobčané,   
v roce 2019 budeme představovat a prezentovat svoji činnost v rubr-
ce „Střípky z činnosti MP Jevíčko…“, kde Vás budeme informovat  
o činnosti MP Jevíčko. Stejně tak se o naší činnosti můžete dovědět 
na webových stránkách – http://www.mpolicie.jevicko v rubrice 
aktuality. 

	 Bezpečnostní řetízky pro seniory – i nadále pokračuje realizace 
projektu „BeZPeČNOSTNÍ ŘeTÍZKy PRO SeNIORy“, kdy dochází ze 
strany MP k instalaci bezpečnostních řetízků. Pro seniory je tato 
služba zcela zdarma. Zájemci o tuto službu nás mohou kontaktovat 
osobně na služebně MP, případně telefonicky. 

	 Dne 02. 12. 2018 ve 21.21 hod. – krizová zpráva IZS – Dopravní 
nehoda – uvolnění komunikace – asistence Jednotce SDH Jevíč-
ko, zajištění místa dopravní nehody + řízení silničního provozu.

	 Dne 02. 12. 2018 ve 22.29 hod. – krizová zpráva IZS – Doprav-
ní nehoda – odstraňování překážek – zpříčené nákladní vozidlo 
převážející řepu na silnici z Jevíčka do Jaroměřic, které zapříčinilo 
neprůjezdnost celé silnice - asistence Jednotce SDH Jevíčko, zajiš-
tění místa dopravní nehody + řízení silničního provozu.

	 Dne 03. 12. 2018 v 04.40 hod. – krizová zpráva IZS – Dopravní 
nehoda – odstranění nebezpečných stavů – sjetý sypač, který 
stál částečně v příkopu na vozovce mezi Jevíčkem směr Smolná. 
Hlídka MP vyjela na místo nehody, kde se podílela na zajištění mís-
ta dopravní nehody a řízení provozu + úplná uzavírka předmět-
né komunikace. Dále byla ze strany hlídky MP Jevíčko poskytnuta 
součinnost Jednotce SDH Jevíčko, která provedla zajištění vozidla  
a jeho následné vyproštění z pole zpět na vozovku. 

	 Dne 12. 12. 2018 v 10.25 hod. – krizová zpráva IZS – odstranění 
nebezpečných stavů – Při hlídkové činnosti MP zjistila visící plechy 
z mostu nad komunikací ve směru z Jevíčka na Zadní Arnoštov. 
Ze strany MP poskytnuta asistence Jednotce SDH Jevíčko, zajištění 
místa dopravní nehody + řízení silničního provozu.
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Předvánoční posezení v pečovatelské službě
Dne 13. prosince se ve Středisku s pečovatelskou službou uskutečnilo malé předvánoční 
posezení určené obyvatelům žijícím v domech s pečovatelskou službou. Připravili jsme pro 
ně drobné pohoštění a malý rukodělný dárek, svícen, o jehož způsobu výroby se uživatelé 
dozvěděli od pečovatelky Aleny Širůčkové následně. V rámci téměř tříhodinového posezení 
jsme společně zavzpomínali na historii a výstavbu domů s pečovatelskou službou, jejich 
bývalé zaměstnance a poskytované služby před realizací zákona o sociálních službách, na 
vedení města a jeho čelné představitele. Od jevíčského kronikáře pana Plecha jsme zjistili  
i to, že v letošním roce oslaví Pečovatelská služba Jevíčko 40 let svého samostatného fun-
gování. A jelikož je to výročí úctyhodné, shodli jsme se společně na tom, že stojí za to 
uspořádat u této příležitosti oslavu spojenou se dnem otevřených dveří. Ráda bych touto 

cestou požádala pamětníky v našem 
městě, zda-li nemají doma uschovány 
historické materiály spojené s Pečova-
telskou službou Jevíčko. Například fo-
tografie, propagační materiály, cokoli, 
co by zachycovalo historii pečovatel-
ské služby i do budoucna. Pokud ano, 
kontaktujte pečovatelky, vedoucí pe-
čovatelské služby nebo Městský úřad 
Jevíčko. Za jakoukoli informaci bude-
me vděční. 

Za PS Jevíčko Miroslava Čepová

Z tvorby našich uživatelů:

Procházka

Když já projdu autostrádu,
Jevíčko zůstává vzadu.
Cesta do leva se vine,
pěkná je taková chvíle.

Dojdu k pomníku u Napoleona,
tu cestu v Jevíčku každý zná.
Ohlédnu se kolem dokola
a dám se zpět do Jevíčka.
Jaká pěkná procházka.
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TC JEVÍČKO
Úspěchy mladých jevíčských tenistek

V loňském roce se naše mladé jevíčské tenisové naděje, Veronika Sed-
láková a Terezie Staňková zúčastnily několika letních i zimních halo-
vých turnajů se střídavými úspěchy. Mimo turnajů nastupovaly také 
za Sokol Letovice v II. třídě soutěže družstev mladšího žactva jihomo-
ravského kraje. 
Holky se zúčastnily letních turnajů v Ústí nad Orlicí, Kunštátu, Mor. 
Třebové, Letovicích a opět v Ústí nad Orlicí.
Veronika Sedláková skončila v Ústí v semifinále, v Kunštátu ve čtvrt-
finále, v Mor. Třebové v semifinále, v Letovicích v semifinále a v Ústí  
v osmifinále.
Terezie Staňková skončila v Ústí ve finále, v Kunštátu v osmifinále,  
v Mor. Třebové v semifinále, v Letovicích v semifinále a v Ústí ve čtvrt-
finále. 
Ve čtyřhře spolu holky skončily v Ústí ve čtvrtfinále, v Kunštátu ve finá-
le, v Mor. Třebové ve finále, v Letovicích ve finále a v Ústí v semifinále.
V zimě se holky zúčastnily turnajů ve Svitavách a v Poličce. V Poličce 
byla jen Veronika, protože Terezka byla nemocná. 
Terezka ve Svitavách skončila ve dvouhře v osmifinále a ve čtyřhře  
s Veronikou v semifinále.
Veronika skončila ve Svitavách ve dvouhře ve čtvrtfinále.
V Poličce, na meziokresním přeboru Pardubického kraje, získala Vero-
nika Sedláková zatím svůj největší úspěch, když ve dvouhře prohrála 
až ve finále s Veronikou Uhlířovou. Ve čtyřhře se svou finálovou sou-
peřkou Veronikou Uhlířovou zvítězily, a staly se tak přebornicemi Par-
dubického kraje ve čtyřhře mladších žákyň. 
Oběma našim holkám moc gratulujeme za reprezentaci jevíčského te-
nisu a přejeme mnoho zdaru k dalším tenisovým úspěchům, tréninko-
vou píli a hlavně zdraví.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

JEVÍČKO CUP 12. 1. – 13. 1. 2019  
33. ročník halového turnaje v kopané 

Ve dnech 12. a 13. ledna 2019 se uskutečnil 33. ročník halového turnaje 
v kopané Jevíčko Cup 2019.
Turnaj pořádá TJ Jevíčko ve spolupráci s Městem Jevíčko. Turnaj je roz-
ložen do dvou dnů a zúčastňuje se ho 10 mužstev, které jsou rozděleny 
do dvou sobotních skupin, ze kterých první čtyři postupují do nedělní-
ho čtvrtfinále. Pořadatelé by touto cestou chtěli poděkovat především 
generálnímu partneru turnaje Městu Jevíčko, bez kterého by se turnaj 
těžko organizoval, všem sponzorům, kteří jako každý rok byli štědří,  
a bylo jich letos úctyhodných 54, všem kamarádům a lidem, kteří  
v sobotu a v neděli pomáhali při samotném konání turnaje. V přípravě  
a výdeji jídel, v hale, při úklidu, zdravotníkům, kteří naštěstí moc práce 
na tomto ročníku neměli, rozhodčím a všem hráčům za bezproblémo-
vý průběh turnaje. Děkujeme týmu z Kavárny - Baru 2. svět za zázemí  
a občerstvení pro hráče a hosty turnaje.

1.   místo FC Žlíbka
2.   místo BrkaTeam
3.   místo Sokol Kladky
4.   místo Ž.H.
5.   místo Sokol Chornice
6.   místo Malá Roudka
7.   místo TJ SK Jevíčko
8.   místo Hanácká Krčma
9.   místo AllStar
10. místo  TJ Orel Boskovice

Nejlepší brankář Filip Procházka (BrkaTeam)
Nejlepší střelec Antonín Preč (FC Žlíbka) 
Nejlepší hráč  Antonín Preč (FC Žlíbka)

Za pořadatele Radomil Sedlák, Pavel Liebl

Basketbalový klub Jevíčko – mistrovská soutěž 
juniorů kategorie U19, sezona 2018/19

První vítězství jsme si po zásluze dovezli ze Svitav, kde jsme první zá-
pas vyhráli 78:54 a v druhém prohráli naši kluci 73:84. Přijely za námi 
i fanynky z Jevíčka, které vytvořily bezvadnou a pohodovou atmosfé-
ru. Jedinou kaňkou tak zůstávají Denisovy křeče v poslední čtvrtině 
zápasu, bez nich by to byl pravděpodobně další vítězný počin našich 
baskeťáků.
V dalším domácím zápase jsme před zaplněnou halou na Žlíbkách 
podlehli favoritům z Vysokého Mýta v poměru 47:63 a 51:80. Násle-
doval zatím poslední venkovní zápas, kdy jsme zavítali do Pardubic.  
I když jsme oba zápasy v poločasech vedli, nakonec jsme prohráli 74:70 
a 66:54. V našem krajském městě jsme se naučili, že i vyhraná utkání se 
dají v posledních čtvrtinách prohrát. Jsou to neocenitelné zkušenosti, 
které nám pomohou při dalších vyrovnaných zápasech. Je však vynika-
jící, že i soupeři jsou překvapeni, jak kvalitní výsledky v naší historicky 
první sezoně naši kluci předvádějí. Největší podíl na skvělé výkonosti 
našich hráčů má bezesporu jejich trenér, Tomáš Ducháček, kterému 
patří poděkování za výbornou práci s jevíčskou mládeží. Na tréninky 
chodí pravidelně 15 až 20 hráčů, což svědčí o jejich přístupu k basket-
balu a o autoritě pana trenéra.
Zatím poslední domácí mistrovské utkání jsme před burácející halou 
na Žlíbkách odehráli proti největším kandidátům na první místo v sou-
těži, družstvu z Brandýsa nad Labem. Soupeř nás tentokrát jasně pře-
hrál a po výsledcích 45:95 a 46:94 mu v dubnu 2019 máme co oplácet 
v jejich domácím prostředí. 
Děvčata v kategorii U17 mají plánovaný zápas začátkem března v Ha-
vlíčkově Brodě a ve Znojmě. Následně se budeme opět pod vedením 
trenéra Ondry Štěpánka připravovat na republikový turnaj v Borotíně  

u Tábora. Natka Finster-
lová a Verča Hrubá na-
víc získávají zkušenosti  
v Brně, kde hrají nadregi-
onální ligu v kategorii U17. 
I holkám a panu trenéro-
vi patří velké poděkování 
za přístup ke sportování  
a k tréninku. I když náš 
basketbalový klub mo-
mentálně nejvíce zaměst-

nává mistrovská soutěž kluků, do budoucna máme v mladších holkách 
velkou perspektivu a budeme je přihlašovat do soutěžních zápasů.
Tyto informace naleznete i na webových stránkách www.basketjevicko.
cz.
Odkaz na rozlosování soutěží http://vco.cbf.cz/souteze.html
Přijďte mezi nás!
Kontakt vymetalr@gmail.com, tel. 774 333 938

Za Basketbalový klub Jevíčko  Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO

Mistrovství ČR v twirlingu
Ve dnech 4. – 6. 1. 2019 se konalo Mistrovství České republiky v Nym-
burce, kde jsem soutěžila ve dvou disciplínách. V sobotu odstartova-
lo semifinále v rytmickém tanečním sólu, z něhož jsem postoupila do 

nedělního finále. V sobotu proběhlo 
ještě finálové kolo v disciplíně x-strut. 
Pro tento rok jsem vybojovala titul 
Mistr ČR v rytmickém tanečním sólu  
a x-strutu s nominací na Mistrovství 
evropy do Itálie, které se bude konat 
17. – 21. 4. 2019. Navíc jsem získala 
ocenění za nejlepší sólovou choreo-
grafii napříč všemi kategoriemi za 
rytmické taneční sólo.
 Natálie Zikmundová
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Zachyť svoji SVOBODU  
– vítězství Kláry Mrvové,  

studentky 3. ročníku jevíčského gymnázia
Dne 7. 12. 2018 se ve Velkém zrcadlovém sále Rohanského paláce 
(MŠMT) v Praze uskutečnilo slavnostní předávání cen celorepublikové 
foto a video soutěže „Zachyť svoji SVOBODU“. Úkolem studentů střed-
ních a vyšších odborných škol bylo natočit video či vyfotit snímek za-
chycující jejich osobní pohled na svobodu. Od září do listopadu bylo 
přihlášeno bezmála 70 příspěvků. Této soutěže se zúčastnila i studentka 
jevíčského gymnázia Klára Mrvová, jejíž fotografie s názvem „Bezvěze-
ní“ získala v kategorii Nejlepší fotografie 1. místo. Mnoho soutěžních 
fotografií a videí bylo inspirováno cestováním nebo sportem. „Moje 
fotografie vyjadřuje mimo jiné svobodu tvorby, kterou jsem mohla pro-
mítnout i do této soutěže a díky které se fotka stala vítězným snímkem, 
ačkoliv nezobrazuje svobodu v pravém slova smyslu,“ řekla o fotografii 

autorka během vy-
hlášení.
Děkujeme Kláře za 
vzornou reprezen-
taci školy a přeje-
me hodně tvůrčích 
nápadů v další prá-
ci. 
  Mgr. Jana 

Janečková

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Vánoční hrátky 2018
Už značnou řádku let se v předvánočním čase na Gymnáziu v Jevíčku 
udržuje velmi pěkná tradice v uspořádání akce, která kvůli své přátelské 
atmosféře a vůni výborného (nealkoholického) punče linoucí se celou 
chodbou, všem navodí tu správnou vánoční náladu. Ve čtvrtek 20. pro-
since 2018 měli ti mladší i starší možnost si na vánočních hrátkách na 
poslední chvíli vyrobit či nakoupit vánoční dárky pro své blízké.
O celý chod události se starali studenti vybraní ze všech tříd. Postarali se 
jak o nápady na zcela nové, zábavné činnosti, tak i o ty, které nikdy na 
hrátkách nesměly chybět. Upekli perníčky, jež si mohli malé děti, jejich 
rodiče či studenti nazdobit, a pomáhali jim také na ostatních stanoviš-
tích s vytvářením všemožných dárečků. Výběr byl opravdu široký. Od vý-
roby barevných náramků a papírových přáníček, přes tvorbu andělíčků  
z ovčího rouna, placek, až po zdobení skleněných svícnů a svíček. Na 

prodej byly pěkné dřevěné 
svícny, ručně vyráběné ná-
ramky a náhrdelníky a kro-
mě nich také pestrá škála 
čokoládových cukrovinek.
To všechno zmíněné, šum 
přátelské konverzace a vá-
noční hudba v pozadí, se 
spojilo v opravdovou, ne-
falšovanou atmosféru, kte-
rá na každého dýchala ze 

všech stran. Věřím, že z hrátek neodcházel nikdo, bez ohledu na věk, 
kdo by nebyl vánočně naladěný a domů si neodnášel spokojený úsměv 
na rtech.

Jan Hader, 3.B 

Zprávy z DM
Oslavy Vánoc na DM se uskutečnily ve znamení osvědčených aktivit: 
pokračovaly sportovní turnaje jednotlivců a dvojic, paní Vafková zorga-
nizovala „Vánoční rozjímání“ spojené s výstavkou vánočních dekorací, 
promítáním pohádek a ochutnávkou oblíbených čokoládových fonduí, 
paní vychovatelka Blahová připravila „Běh do schodů“ a p. Gnipová spo-
lečně se studenty upekla a ozdobila perníčky. 

Před odjezdem studentů na vánoční 
prázdniny proběhla společná slavnost-
ní večeře. Na úvod jsme si poslechli 
hudební vystoupení Veroniky Polcrové 
a Simony Holé, dále byli  vyhodnoce-
ni a odměněni vítězové všech soutěží  
a turnajů. Pod stromečkem každý našel 
nějaký dáreček a na závěr následovala 
diskotéka. 
Během ledna se studenti začali intenziv-
ně připravovat do školy – kvapem se blí-
ží konec prvního pololetí a pro mnohé  
i první vysvědčení na gymnáziu. Třídy 
4.A a 4.L čeká jejich maturitní ples. 
15. 1. 2019 proběhl na gymnáziu  
1. jevíčský mapathon, do kterého se 
zapojili také někteří studenti z DM. Bc. 
David Plech se na něm pokusil předat 
své zkušenosti z organizace stejné akce  
v Olomouci. Přínos Mapathonu spočívá 
ve vytváření map pro Lékaře bez hranic, 
kterým se takto usnadní a zefektivní 
práce v terénu. Tentokrát se pracovalo 
na mapování republiky Kongo, kde se 
vyskytla nákaza eboly. Věřím, že tato zá-
služná činnost i zde, v Jevíčku, najde své 
příznivce a pokračovatele, a následující 
Mapathon se setká s větší účastí nejen 
studentů, ale i široké veřejnosti. 

                    Mgr. Darina Gnipová 

Poděkování
Vedoucí Pečovatelské služby paní Mgr. Miroslava Čepová se svými 
spolupracovnicemi paní Marcelou Pařilovou a paní Alenou Širůčko-
vou uspořádaly dne 13. prosince 2018 Předvánoční posezení v Pečo-
vatelské službě na Kobližné 125. Naše pečovatelky připravily drob-
né občerstvení a postaraly se o příjemnou atmosféru. Potěšila nás  
i přítomnost starosty našeho města pana Dušana Pávka.
Patří jim naše poděkování i přání dobré pohody a zdraví v novém 
roce.

Antonín Šimek, Kobližná 125

OKÉNKO DO KAVÁRNY - BARU 2. SVĚT
Ve dnech 27. a 28. 12. 2018 proběhly v našem podniku dvě benefič-
ní akce na podporu vybavení dětského hřiště v areálu bývalé Tyršovy 
plovárny, nebo chcete-li Žlíbka. 
První den proběhl ve znamení „Anglické duchovní poezie od 16. do 
20. století.“ v podání divadelního souboru teaTrum z Velkých Opatovic. 
Bylo to opravdu krásné pozastavení ve vánočním čase. Poté následoval 
skvělý jazzový koncert, 100% live akce v podání muzikantů nejen z Je-
víčka a Velkých Opatovic. Druhý den nebo spíše večer patřil oblíbené 
skupině Defekt. Akustický koncert, barové židle, tlumené osvětlení, to 
byla naprosto skvělá klubová atmosféra. 
Chtěli bychom naším jménem a touto cestou poděkovat všem účin-
kujícím, kteří podpořili tuto akci svojí účastí a nepožadovali žádný 
honorář. A velký dík patří všem lidem, kteří přišli a podpořili finanční 
částkou děti, pro které bude zakoupena nejen nová houpací sesta-
va, ale také další hračky do dětského areálu. Na této akci se finančně 
spolupodíleli Reality Forum Zdeněk Podlezl, T.J. Sokol, TJ a TC Sokol 
Jevíčko a Kavárna - Bar 2. Svět.
A kolik se vybralo peněz? 7 152,- Kč. Tuto částku doplní do výše 15 000 
Kč TJ Sokol Jevíčko.
Ještě jednou děkujeme.
          Tým z 2. Světa 
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XIX. FOTBALOVÉ

ŠIBŘINKY
pořádá 

TJ SK JEVÍČKO-ODDÍL KOPANÉ 

 sobota 23. 2. 2019 v sále  
HOTELU MORAVA V JEVÍČKU 

začátek je ve 20:00 hod. 
VSTUPNÉ: 79,90 Kč, masky 29,90 Kč

HUDBA: Umberto Brno 

RÁZ: MASKY VŠEHO DRUHU

V průběhu večera proběhne tradiční divadélko 
Vyhodnocení nejlepších masek !!! 
Bude zajištěna malá soutěž o ceny 

               
Předprodej vstupenek a místenek bude od 21. 1. 2019 v 

prodejně S-CART , Palackého náměstí ,Jevíčko 

                     Další informace na facebookovém  
                           profilu: Fotbalové šibřinky 

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Další z výletů, které se připravují, je Budapešť 
s Janem Valíčkem v termínu 7. a 8. května 2019. 
Romantická Budapešť, ve které navštívíme nej-
krásnější místa hlavního města Maďarska (Parla-

ment, Rybářské 
bašty, Matyášův 
dóm, Budinský hrad, slav-
ná tržnice), zájemci se mohou 
vykoupat v Szechnyiho lázních  
i užít si vyhlášený podmořský 
svět Tropicarium). Nebude chy-
bět ani večerní plavba lodí po 
Dunaji.

Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna v Jevíčku Vás srdečně zve na …

Hrátky s pamětí
Pro ty, co nechtějí jen sedět a lamentovat nad tím, proč nemohou 
najít klíče, proč se jim ztrácejí jména, proč při nákupu zapomenou 
polovinu toho, pro co si přišli. 
Jak jsme již avizovali v minulém zpravodaji, začínáme v pondělí  
4. února 2019 v 9 hodin na sále zámečku. Mám pro Vás připravenou 
novou sadu cvičení, které vás pobaví a pomůže mozek nenechat 
spát. Cvičení je vhodné pro začátečníky, ale i mé věrné, kteří to ne-
vzdávají, jak se mnou, tak i se svými mozkovými závity. Těší se na 
Vás Pavla Konečná        

19. února 2019  v 18.00 hodin – sál zámečku
Listování s Lukášem Hejlíkem a Pavlou Dostálovou
LiStOVáNí.cz: Doppler (erlend Loe)
Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne  
v lese z kola a začne přemýšlet o svém ži-
votě, který mu připadá moc „pilný“. Svou 
hlubokou osobní krizi řeší tím, že opus-
tí ženu a děti a přestěhuje se do lesa. 
Společnost mu dělá losí mládě, jehož 
matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt  
v lese postupně narušují další postavy, 
které Dopplerovi brání v přechodu z aktivity do pasivity. Všechno je 
tak norské a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří  
k nejoblíbenějším titulům seriálu LiStOVáNí.
- v překladu Kateřiny Krištůfkové vydalo nakladatelství Kniha Zlín/

Albatros Media
- účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová                  Vstupné 50,- Kč

Skvosty Čech a Moravy v 3 D
Možná rádi čtete o našich historických památkách, nebo jezdíte po 
výletech, ale nemáte s kým… Připravujeme pro vás cyklus výletů, na 
kterých se nebudete cítit sami.

S naším osvědčeným průvodcem Janem Valíčkem Vás zveme 
v sobotu 18. května 2019 do  
Lednicko-Valtického areálu. 
Jedná se o nejnavštěvovanější lokalitu 
na celé Jižní Moravě, od roku 1996 za-
psaný na prestižním seznamu kulturní-
ho a přírodního dědictví UNeSCO.  Na-
vštívíme zámek v Lednici, projdeme si 
krásné zahrady s rybníky, zájemci mů-
žou vystoupat na slavný minaret. Pak se autobusem přesuneme do 
překrásného areálu Valtického zámku, prohlédneme si jeho exteri-
éry, den zakončíme degustací místních vín ve vyhlášených sklepích. 

v sobotu 22. června 2019  
Kuks, Prachovské skály, Jičín
Navštívíme areál hospitálu Kuks, kte-
rý obdržel ocenění eUROPA NOSTRA 
2017 (vlastně obdoba filmového Osca-
ra, cennější ocenění nemůže restauro-
vaná památka získat), uvidíme slavné 
Sochy ctností a neřestí od M. B. Brau-
na, projdeme si slavnou Bylinkovou zahrádku. Uděláme zastávku 
u Prachovských skal, kdo bude chtít, může poobědvat, případně si 
projít některou z nabízených turistických tras. 
Nakonec se přesuneme do Jičína, prohlédneme si Valdštejnské ná-
městí, projdeme slavnou Valdickou bránou, zajdeme samozřejmě  
i k Rumcajsově ševcovně.

Bližší informace najdete na webových stránkách Městské knihovny 
v Jevíčku a přímo v knihovně vám rádi vysvětlíme, co budete po-
třebovat a kde se také můžete přihlásit.

Více informací a přihlášky :
www.osadalipa.cz 

tel: 775760080
e-mail: jkosadalipa@email.cz

pobytové tábory u koní

příměstské tábory 2019

 

Jezdecký klub Osada Lípa,  Zadní Arnoštov  pořádá

KOVBOJSKÉ 
LÉTO

Téma táborů 2019: 

TERMÍNY:   30.6.-6.7.2019,  7.-13.7.2019,  
    14.-20.7.2019,  21.-27.7.2019

s výukou jízdy na koni i bezTERMÍNY:  
8.-12.7.2019,  15.-19.7.2019,  22.-26.7.2019

LE
TN

Í

Podporuje :
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XIII.

Město Jevíčko  
Vás zve na

aneb sl
avím

e M
DŽ 

Městský ples

Hraje kapela: TAMDEM

Jako host plesu vystoupí  
legenda české popmusic 

STANDA HLOŽEK

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

Předprodej vstupenek od 1. února 2019 v TIC Jevíčko

Předtančení mažoretek Amorion  
a žáků tanečního oboru ZUŠ Jevíčko

8. 3. 2019 od 20 hodin   

                    
                    

               v sále hotelu Morava

Atraktivní výhry  

v malé a velké  

soutěži o ceny !
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Již po devatenácté proběhla v obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a podru-
hé na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, Tříkrálová sbírka. 

Celkový výtěžek sbírky v rámci zmíněného území činí úctyhodných 641 319 Kč.  
A i když z důvodu nemocí a nepříznivého počasí došlo k redukci počtu koledníků, 
jde o srovnatelnou částku s loňským rokem. Letos do více jak 50 měst, vesnic  
a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 120 skupin koledníků, což je kolem 
450 dobrovolníků (loni to bylo 600!). 
Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, 
kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordi-
nátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních 
úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším 
dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, 
skauti, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež. Touto cestou také děkujeme 
společnosti VHOS, a.s. za pomoc při zajištění tištěných materiálů v rámci organizace 
sbírky na Jevíčsku.

Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám opět 
projevili svou důvěru.

Letošní sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností  Moravská Třebová, Řádem 
menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko opět 
doprovodily dva benefiční koncerty, na kterých vystoupili hudební sbor Fermáta Mo-
ravská Třebová, Ivan Hřebabetský, Malá nedělní hudba, multižánrový dechový orche-
str Kunštát a Schola Jevíčko.

Odměnou pro koledníky je pak Tříkrálové bruslení a Tříkrálové kino, kterými chceme 
poděkovat zejména dětským koledníkům.
Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme použit na pokračování přímé pomoci potřebným 
rodinám a občanům z regionu, podporu nově vznikajícího Komunitního centra O krok 
dál sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, pořízení dalších zdra-
votních pomůcek pro půjčovnu pomůcek a rozvoj dobrovolnictví. 
Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a stává se  
z ní v našem regionu pěkná tradice. 
Celorepublikový výnos sbírky můžete sledovat na: www.trikralovasbirka.cz/vysledky

V Moravské Třebové dne: 22. 1. 2019                                       Ludmila Dostálová, MBA, 
ředitelka Charity Moravská Třebová 

                                            Bc. Božena Šplíchalová, koordinátorka TKS 2019

 

 

 

 

 

Děkujeme Vám ! 

Oblastní charita Moravská Třebová

upřímně děkuje všem dárcům i koledníkům,

kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli 

k letošní sbírce

UJevíčko a Zadní Arnoštov

U89.334,-- Kč 
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Město, Obec částka
Bělá u Jevíčka, Smolná 9 291,00 Kč
Bezděčí u Trnávky, Unerázka 11 360,00 Kč
Biskupice 14 523,00 Kč
Bohdalov 4 138,00 Kč
Borotín u Boskovic 9 336,00 Kč
Borušov 3 083,00 Kč
Březina,  Šnekov 9 554,00 Kč
Březinky 6 571,00 Kč
Deštná 10 605,00 Kč
Dětřichov 5 727,00 Kč
Dlouhá Loučka 4 548,00 Kč
Gruna 5 476,00 Kč
Hartinkov 4 560,00 Kč
Chornice 25 995,00 Kč
Janůvky 2 178,00 Kč
Jaroměřice 30 450,00 Kč
Jevíčko, Zadní Arnoštov 89 334,00 Kč
Křenov 9 250,00 Kč
Kunčina 10 450,00 Kč
Linhartice 14 067,00 Kč
Malá Roudka 8 728,00 Kč
Malíkov 2 460,00 Kč
Městečko Trnávka 63 949,00 Kč
Mladějov na Moravě 11 832,00 Kč
Moravská Třebová 96 472,00 Kč
Pacov 3 372,00 Kč
Petrůvka 5 635,00 Kč
Radkov 5 230,00 Kč
Roubanina 6 087,00 Kč
Rozstání 8 038,00 Kč
Rychnov na Moravě 18 260,00 Kč
Slatina 5 650,00 Kč
Stará Roveň 2 765,00 Kč
Staré Město 18 164,00 Kč
Třebařov 13 242,00 Kč
Úsobrno 10 379,00 Kč
Útěchov 5 004,00 Kč
Velké Opatovice 94 655,00 Kč
Vranová Lhota 8 728,00 Kč
Vrážné 3 808,00 Kč

 

 

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI únor 2019

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

středy Z A V Ř E N O                  ZAVŘENO

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

5. 2.  zimní hrátky  dopoledne 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

6. 2. Zpívání pro radost
13. 2. Pexeso

20. 2. Maškarní

27. 2. Cvičení

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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Etien Band 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola Jevíčko Vás srdečně zve 
na koncert orchestru ETIEN BAND 

      PÁTEK 22. 2. 2019 V 18:00 hodin 
SÁL KINA ASTRA V JEVÍČKU 

--- VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ ---            

Římskokatolické farnosti Chornice a Jevíčko 

Vás srdečně zvou na 

Farní ples 

 

v sobotu 23. února 2019 

od 20:00 hodin v Kulturním domě v Chornicích 
 

K tanci a poslechu hraje skupina „STOFKA“. 

Předtančí žáci ZUŠ Moravská Třebová  

 

• Bohatá soutěž o ceny  
• Občerstvení zajištěno 

 

Vstupenky v předprodeji u p. Knollové od 21. ledna 2019 (Chornice), 

tel.: 461 322 038 

Vstupenky s večeří 180,-Kč/bez večeře 80,-Kč, na místě 100,-Kč bez večeře. 

Vstupenky s večeří můžete objednávat do 17. února 2019 u p. Knollové. 

Město Jevíčko Vás srdečně zve na divadelní 
představení 

 

Sobota 23. března v 18:00 

sál kina ASTRA v Jevíčku 

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

Rodan Geriš, botanik, básník a cestovatel má s na-
ším městem nemálo společného. V dětství zde trá-
víval prázdniny u svých prarodičů. Pamětníkům se 
s jeho jménem jistě vybaví jeho dědeček - oblíbený 
jevíčský učitel a spravedlivý „producent kázeňské-
ho medu“ Vladislav Geriš. Přijďte vzpomenout na 
ta krásná léta malin a dobrodružství, jež byla tou 
základní ingrediencí pro naplnění lidského poslání. 

Pro rozvážný život v džungli velkoměsta stejně jako pro potulky do 
míst, kde se nakonec romantik potká se svými dětskými sny. Rodan Ge-
riš přijede do Jevíčka nejen zavzpomínat, ale rovněž tak zde představí 
svoji literární tvorbu a přiblíží krajiny daleké ve středu 13. února 2019 
na Žlíbkách v Kavárna - Baru 2. Svět od 18:00 v již tradičním pořadu 
Hajaji. 
            HaJaJi & Ruda B. Beran
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Přehled akcí Jevíčko ÚNOR 2019
09. 2.  18:00 Sushi raut, Kavárna – Bar 2. Svět
13. 2.  18:00 HAJAJI s hostem Rodanem  
           Gerišem, Kavárna – Bar 2. Svět
16. 2.  20.00 Tradiční hasičský ples, hotel Morava
18. 2.  16:00 5. zasedání Zastupitelstva  
           města Jevíčka, MěÚ
19. 2.  18:00 Listování s Lukášem Hejlíkem  
           a Pavlou Dostálovou, sál zámečku
22. 2.  18:00 Etien Band, sál kina Astra
23. 2.  19:30 Akustický koncert Zylwar  
           a Čas Lesa, Kavárna – Bar 2. Svět
23. 2.  20:00 XIX. Fotbalové Šibřinky, hotel Morava
28. 2.   16:00 Přednáška Dr. Lidmily Pekařové,  
           sál kina Astra 

Lípa svobody z Velkých Opatovic, tzv. „Zádvorská 
lepa“ byla vysazena při založení Československa 
v roce 1918 a jako stoletá se stala Stromem roku 2018.

S dalšími 14 státy soutěží o titul Evropský strom 
roku 2019. 

Hlasování probíhá od 1. do 28. února 2019.

ZÁDVORSKÁ 
LEPA
Hlasujte pro český národní 
strom v anketě Evropský 
strom roku 2019

foto: Marek Olbrzymek

Hlasujte na www.evropskystromroku.cz

Hlasování probíhá pod záštitou 
hejtmana Jihomoravského kraje 
Bohumila Šimka.

 

Sbor dobrovolných hasicu Jevícko 

si Vás dovoluje pozvat na  

TRADICNÍ HASICSKÝ PLES 

16.2.2019 od 20.00 - Sál hotelu MORAVA 

Hudba: FANTASY Rychnov nad Kneznou 

Vstupné 100,- Kc + 10,- Kc místenka 

ˇ ˇ 

ˇˇ 
ˇ ˇ 

Vstup pouze ve spolecenském odevu    ˇ ˇ 

ˇ ˇ 

o 

Poděkování za pomoc osobě v ohrožení života
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych za Město Jevíčko poděkoval veliteli Městské policie 
Jevíčko Mgr. Bc. Dušanu Tejkalovi a asistentovi prevence kriminality 
panu Štefanu Gabašovi, kteří na základě oznámení podaném na linku 
158 Policii ČR dne 21. 1. ve večerních hodinách byli vyslání do bytu 
na ulici M. Mikuláše, kde se dle sdělení sousedů pravděpodobně na-
chází starší osoba, která nereaguje na zvonění, volání, má ponechán 
přede dveřmi nevyzvednutý obědník a z bytu je slyšet hudba. Na 
základě těchto skutečností a za přítomnosti sousedů provedla měst-
ská policie násilný vstup do bytu, kde se skutečně nacházela osoba, 
která upadla a nebyla schopna přivolat si pomoc. Na místo byla tedy 
přivolána rychlá záchranná služba, která si osobu převzala do péče  
a odvezla následně k hospitalizaci.
Tento čin zcela bezpochyby vedl k záchraně života dané osoby, proto 
bych chtěl poděkovat nejen zasahující hlídce Městské policie Jevíčko, 
ale také všímavým sousedům, kteří nebyli lhostejní k této podezřelé 
situaci a kontaktovali linku 158 Policie ČR. 
Vážení spoluobčané, neváhejte tedy v případě jakékoliv naléhavé si-
tuace kontaktovat např. linku 158 Policie ČR nebo tísňovou linku 112 
nebo přímo Městskou policii Jevíčko na služební telefon 733 530 156. 
Vaše včasné oznámení může mít velkou váhu. 

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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Rodičovské kavárny 
Zajímáte se o výchovu a vzdělávání svého dítěte? Co by Vaše dítě mělo umět v předškolním věku a jak 
ho připravit pro nástup do 1. třídy? Chcete vědět, co je v tomto období pro dítě nejdůležitější? Chcete, 
aby se uplatnilo a bylo úspěšné? 
Na všechny tyto i další otázky Vám poskytnou odpovědi odborníci v rámci Rodičovských kaváren, které 
jsme pro Vás připravili.  
Rodičovské kavárny jsou novým počinem projektu MAP II, které se v následujících čtyřech letech 
zaměří na vzdělávání rodičů a pedagogických pracovníků škol.  
V nejbližší době se budou konat následující akce: 

13. 2. 2019 Co by dítě mělo umět od 3 do 6 let?  
Mgr. Jiřina Bednářová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., vhodné pro rodiče 
dětí navštěvujících MŠ 

21. 2. 2019 Máte doma předškoláka?  
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Další aktuální informace naleznete na webu www.mapmtj.cz, kde se můžete registrovat k odběru 
newslettru. 

Všechny akce jsou pro účastníky ZDARMA. 

 V případě zájmu o akce je nutné se předem přihlásit na email: map@masmtj.cz, a to nejpozději týden 
před začátkem akce. 

Srdečně Vás zve realizační tým projektu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko, kontaktní osoba Lenka Bojanovská 739 269 559. 

 

  
  

KAŽDÝ 
čtvrtek 
18:30 

HOSPODSKÝ KVÍZ 
Každý čtvrtek soutěžíme v kvízu o zajímavé ceny. 
Utvoř tým 2-8 lidí a přijď si zasoutěžit a zjistit, jaké máš 
vědomosti v různých oblastech života. 
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8. 2. 
pátek 

17:00 

Vernisáž MAJKY KEPÁKOVÉ 
Mimořádná výstava neobyčejných obrazů Brněnské 
malířky, pracující technikou pocitové malby otevírající 
srdce a duši. Máte jedinečnou možnost nahlédnout díky 
obrazům do svého nitra. Výstava potrvá od 8. 2. do 2. 3. 
2019 v otevírací době kavárny. Součástí vernisáže 
drobné občerstvení. 

zdarma 

9. 2. 
sobota 

18:00 

SUSHI RAUT 
Již potřetí „Sněz vše, co můžeš“. Oblíbená akce s účastí 
profesionálního kuchaře.  
Vstupenky pouze na rezervaci přímo v Kavárna-Bar 2. 
Svět, fb nebo tel. 774 997 118 
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13. 2. 
středa 

18:00 

HaJaJi 
I v roce 2019 pokračujeme na skvělém projektu 
literárního kroužku při ZŠ Jevíčko - HaJaJi. 
Tentokráte s hostem Rodanem Gerišem, básníkem, 
botanikem a cestovatelem „Splněné sny v liščím 
kožíšku“ (povídání nejen o brazilské džungli). 

zdarma 

16. 2. 
sobota 

18:00 

VALENTÝNSKÉ PROMÍTÁNÍ 
P.S.: Miluji Tě 
Oslavte s námi Valentýna romantickým filmem. Po 
skončení filmu písně na přání. 

zdarma 

23. 2. 
sobota 

19:30 

ZYLWAR & ČAS LESA  
Společný akustický koncert skupiny Zylwar a Čas Lesa. 
Radost ze hry, společné hudební komunikace a vtažení 
posluchače do právě vznikajícího hudebního příběhu…  
… podobně jako si člověk čas od času zajde do lesa se 
prostě jen tak zastavit a vnímat… 

vstupné 
dobrovolné 

www.kavarna-bar2svet.cz 

 

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

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

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

naučím. Tel.: 774 765 437.

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

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

chatu v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny  
si zájemci mohou zamluvit na telefonním  

čísle 464 620 524 a 733 603 029  
nebo e-mailu jelinek@jevicko.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.

Rodičovské kavárny
Zajímáte se o výchovu a vzdělávání svého dítěte? Co by Vaše dítě mělo 
umět v předškolním věku a jak ho připravit pro nástup do 1. třídy? Chce-
te vědět, co je v tomto období pro dítě nejdůležitější? Chcete, aby se 
uplatnilo a bylo úspěšné?
Na všechny tyto i další otázky Vám poskytnou odpovědi odborníci v rám-
ci Rodičovských kaváren, které jsme pro Vás připravili.
Rodičovské kavárny jsou novým počinem projektu MAP II, které se v ná-
sledujících čtyřech letech zaměří na vzdělávání rodičů a pedagogických 
pracovníků škol.
V nejbližší době se budou konat následující akce:

13. 2. 2019 Co by dítě mělo umět od 3 do 6 let?
Mgr. Jiřina Bednářová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 
hod., vhodné pro rodiče dětí navštěvujících MŠ

21. 2. 2019 Máte doma předškoláka?
Mgr. Lenka Bínová, ZŠ Kostelní nám. 21, Moravská Třebová, od 16 hod., 
vhodné pro rodiče dětí předškolního věku

28. 2. 2019 Jak vychovat cit u dětí aneb citová výchova 
od narození až do puberty
Dr. Lidmila Pekařová, kinosál Jevíčko, Kostelní ul., od 16 hod., pro rodi-
čovskou veřejnost a pedagogy všech typů škol

Další aktuální informace naleznete na webu www.mapmtj.cz, kde se 
můžete registrovat k odběru newslettru.
Všechny akce jsou pro účastníky ZDArMA.
V případě zájmu o akce je nutné se předem přihlásit na email: map@
masmtj.cz, a to nejpozději týden před začátkem akce.
Srdečně Vás zve realizační tým projektu MAS Moravskotřebovsko a Je-
víčsko o. p. s., Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, kontaktní osoba Lenka 
Bojanovská 739 269 559.
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Už jste slyšeli o projektu PEPSIN? 

Možná jste si všimli, že na Biskupické ulici v Jevíčku roste nová budova výrobní-
ho závodu firmy REHAU. Ambiciózní projekt s názvem PEPSIN nabídne nejmo-
dernější technické vybavení a až 200 volných pracovních míst. Ve výrobním zá-
vodě budou probíhat montáže lakovaných dílů – spoilerů – pro přední světové 
automobilky. 

Dokončovací práce na budově 
nového závodu firmy REHAU 
v Jevíčku se blíží do finále. 
Ambiciózní projekt s názvem 
PEPSIN nabídne nejmodernější 
technické vybavení na 7600 m2 
zastavěné plochy. V novém 
výrobním závodě bude od 
roku 2019 probíhat montáž lakovaných dílů pro přední světové automobilky, jako 
je například Porsche, Audi, Škoda, Ford a Peugeot. Ročně se zde při plném provo-
zu vyrobí až 1,2 milionu zadních spoilerů, tzv. křídel. Práci v příjemném a moder-
ně vybaveném prostředí zde najde až 200 nových pracovníků.  

PEPSIN čeká mnoho zajímavých projektů. Prvním, který v novém závodě odstartu-
je, je výroba zadních spoilerů na Škodu Scala. „Křídla“ se na tohoto dlouho očeká-
vaného nástupce Škody Rapid začnou vyrábět v únoru 2019. V průběhu prvního 
pololetí se do výroby zařadí také díly na nový Peugeot 208, Porsche Cayenne 
Coupe či novou Škodu Octavia. 

Firma REHAU, která celosvětově zaměstnává již přes 20 tisíc zaměstnanců, si stále 
zakládá na rodinných principech a je vstřícná ke svým zaměstnancům i k regio-
nům, kde působí. Vedení závodu v Jevíčku velmi úzce spolupracuje s představiteli 
města na nejrůznějších projektech naplňujících principy společenské odpověd-
nosti firmy. Jedním ze zajímavých příkladů je protipovodňové opatření chránící 
nejen oba výrobní závody REHAU, ale i povodní ohrožené okolí města Jevíčka. 

Chcete pracovat na křídlech REHAU? Pak neváhejte kontaktovat naši kolegyni 
z personálního oddělení paní Mgr. Lindu Haikerovou na telefonním čísle 465 357 
325 nebo na e-mailu linda.haikerova@rehau.com. Těšíme se na Vás. 
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Český svaz chovatelů, Základní organizace Jevíčko

V roce 2018 jsme uspořádali dvě výstavy, při kterých jsme byli spokojeni jak 
s počtem vystavených zvířat, tak s počtem návštěvníků. Dále jsme v našem 
areálu zrekonstruovali kuchyni. Naši chovatelé králíků získali mnoho ocenění 
na výstavách okresních, krajských i celostátních, dokonce ČR reprezentovali 
na evropské výstavě v Dánsku, odkud náš mladý chovatel David Šebek dovezl 
ocenění mistra evropy. 
V roce 2019 máme v plánu opět uspořádat jarní a podzimní výstavu drobného 
zvířectva. Také se budeme snažit odchovat co nejlepší zvířata, se kterými bu-
deme moci ZO Jevíčko reprezentovat. (Alena Macounová)

Myslivecké sdružení Jevíčko

V roce 2018 se nám podařilo z velké části zrealizovat plány, které jsme si na 
ten rok stanovili. Nejvíce času jsme v posledních letech věnovali rekonstrukci 
klubovny u kostelíčka.
Opět chystáme v květnu zvěřinové hody u chovatelů a občerstvení na pou-
ti v Zadním Arnoštově. Další činnosti máme nachystané v našem zázemí  
u kostelíčka. Samozřejmě nejvíce času zaměřujeme na péči o zvěř a její udržení  
v našem regionu. Tímto bych rád poděkoval městu Jevíčku za podporu spol-
kové činnosti, která je v dnešní době čím dál těžší, protože každý to dělá ve 
svém volném čase. (Martin Pávek)

Šachový klub Jevíčko

Minulý rok jsme byli nuceni změnit hrací místnost. V tom nám vyšel vstříc 
Městský úřad Jevíčko i na Zámečku. Touto cestou všem děkujeme. Zámeček je 
pro nás ideální prostředí. 2018 – spokojenost.
V roce 2019 chceme zachovat současné aktivity. Soutěže, jarní turnaj a naší 
prioritouje šachový kroužek. (Jaroslav Hrbata)

Turisté z Malé Hané, dříve z Jevíčka

Nejsme zapsaný spolek, jsme jen parta turistických nadšenců. V roce 2018 
jsme uskutečnili 48 našich středečních pěších výletů. Dále jsme se zúčastnili 23 
sobotních akcí - pochodů, nebo zájezdů okolních turistických oddílů. Celkem 
jsme ušli 630 km. Průměrná účast na jedné akci byla 20 turistů. S rokem 2018 
můžeme být velmi spokojeni. V roce 2019 hodláme pokračovat v pravidelných 
středečních výletech, asi padesáti a předpokládáme účast na asi 20-ti akcích 
okolních turistických oddílů. (Josef Peka)                                                               
                                                                                                                                    

TJ SK Jevíčko

Podzimní sezóna, která začala vítězným zápasem 1. kola okresního poháru 
mužů na začátku srpna a skončila také vítězným zápasem starších žáků v po-
lovině 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 skórem 36:12 je dobrou motivací pro náročnou zimní přípravu před 
jarní částí soutěže. V mládežnických kategoriích se podařilo navázat obou-
stranně prospěšnou spolupráci s Jaroměřicemi. Několik našich odchovanců 
pomáhá sousedům v krajské soutěži Pardubického kraje a po doplnění hrá-
či z Jaroměřic jsme mohli přihlásit žákovská družstva do kategorie mladších  
i starších žáků v okresní soutěži Blanenska, kde v zápasech se svými vrstevní-
ky 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 ka-
tegorie přípravek, ve kterých se hraje turnajovým systémem a celkem 25 kluků 
a holek absolvovalo 16 turnajů po celém svitavském okrese. V této soutěži je 
nejdůležitější 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 for-
mou grantů ze strany města, a i přes poměrně náročnou administrativu 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 

Činnost jevíčských spolků
Spolky v Jevíčku mají hluboko zakořeněnou tradici a v posledních letech  
k těm tradičním přibyly spolky nové. Většina spolků se věnuje dětem a mlá-
deži, stará se o rozvoj jejich dovedností, o vyplnění jejich volného času smy-
sluplným způsobem, utváří z nich samostatné osobnosti a jejich další život-
ní dráha je mnohdy ovlivněna právě jejich zálibou. Činnost spolků se však 
netočí jen kolem dětí, v řadě sdružení jsou zas naopak preferenční skupinou 
dospělí, kteří díky svému koníčku našli nové přátele a pocit, že někam patří. 
Málo by však toho ze spolkové činnosti bylo, nebýt spolkových „tahounů“, 
vedoucích, trenérů…, kteří vymýšlí, organizují, sepisují žádosti o dotace, zís-
kávají sponzory a věnují svůj volný čas nejen dětem či členům svého spolku, 
ale díky své činnosti i všem obyvatelům našeho města. DÍKy VÁM VŠeM!

Jak jste spokojeni s uplynulým rokem 2018 z hlediska vaší spolkové čin-
nosti? Podařilo se vám uskutečnit své plány? Co plánujete v roce 2019? 
Takové otázky jsem položila všem jevíčským spolkům. A zde jsou jejich 
odpovědi. 

Ze Zámečku do světa

S činností ve sdružení Ze zámečku do světa jsme byli v roce 2018 spokojeni, 
daří se nám spolupráce s ostatními spolky i s městem Jevíčko. Děti rády na-
vštěvují naše sdružení – jak pohybové aktivity, tak i výtvarný obor, a mohou 
tak rozvíjet své schopnosti.
V roce 2019 se budeme snažit pomáhat při kulturních akcích, především u tra-
dičních akcí, které pořádá ZUŠ. A nadále rozvíjet spolek, tak abychom dětem  
i veřejnosti zpříjemňovali chvíle, které jim můžeme nabídnout našimi aktivitami.  
(Ondřej Čada)

Pěvecký spolek Cantilo Jevíčko

V minulém roce náš spolek za podpory města Jevíčko uspořádal 8. ročník 
přehlídky pěveckých sborů Okolo Jevíčka a zorganizoval 12 koncertních vy-
stoupení ve městě a okolí. Nejvýznamnější byl určitě letní koncert ve Vald-
štejnských zahradách Senátu ČR na pozvání senátora Radko Martínka. Uply-
nulý rok byl tedy pro nás přímo nabit koncertní činností, organizačně náročný  
a členy spolku hodnocen jako povedený. 
V roce 2019 opět zorganizujeme již 9. ročník přehlídky pěveckých sborů Okolo 
Jevíčka, na který již teď srdečně zveme. Diváci se mají opravdu na co těšit, 
účast sborů je na mimořádně vysoké umělecké úrovni. Devítka na konci le-
tošního roku je pro nás znamením malého výročí. Scházíme se již desátý rok 
a chystáme takovou menší oslavu a přehlídku naší práce, která bude vrcholit 
řadou koncertů v říjnu a listopadu roku 2019. (Luděk Klimeš)

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Jevíčko 

V minulém roce jsme oslavili 95 let od založení Rybářského spolku v Jevíčku. 
Do dnešního dne má naše organizace 272 členů, z toho 35 dětí a mládeže do 
18 let. Těší nás neustálý zájem o tenhle krásný koníček a relax, ale bohužel  
z důvodu vypuštění přehrady a těžení nánosů nemůžeme momentálně nové 
členy přijímat. Věříme, že v letošním roce bude přehrada opět napuštěna,  
a my ji budeme moct co nejdříve zarybnit. V minulém roce jsme pořádali dvě 
hlavní akce našeho spolku a to Dětské rybářské závody v měsíci dubnu a Ry-
bářské speciality konané o Jevíčské pouti. Obě akce se dle našeho názoru vy-
dařily a i v letošním roce je zopakujeme. Velké poděkování patří městu Jevíčko 
za podporu a technickou pomoc při údržbě rybníků a provozu naší organiza-
ce. Chtěl bych popřát všem našim členům i ostatním spoluobčanům v novém 
roce hodně štěstí, zdraví a osobní pohody. (Kamil Finsterle)

Základní organizace svazu včelařů Jevíčko 

V uplynulém roce jsme uspořádali již tradiční akce naší organizace, kterými 
jsou zájezd pro naše členy, včelařský den a stánek reprezentující naši organiza-
ci během jevíčské pouti. Myslím, že se akce společným úsilím některých našich 
členů vydařily, a díky zájmu veřejnosti bychom rádi v těchto akcích pokračovali 
i v tomto roce.
Pro rok 2019 plánujeme výstavbu včelařského areálu na pronajatém pozemku 
od Města Jevíčka, kterému bychom chtěli touto cestou poděkovat za jejich 
vstřícný přístup. Věřím, že se tento náš záměr podaří uskutečnit a společ-
ným úsilím vybudujeme zázemí pro naše členy a včelařský kroužek naší ZO.  
(Jaroslav Mauer)
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šaten a pořízení bezpečných hliníkových branek, jak stacionárních, tak pře-
nosných.  
Fotbalový oddíl plánuje pokračovat v nastoleném trendu: rozšiřovat členskou 
základnu zejména v mládežnických kategoriích, úspěšně dohrát jarní část 
okresních soutěží  v kategoriích mladší a starší přípravky pod OFS Svitavy  
a v kategoriích mladších a starších žáků pod OFS Blansko a vybojovat co nej-
lepší umístění s družstvem mužů v okresním poháru a okresním přeboru.  
V následující sezóně bychom minimálně ve stejných soutěžích rádi pokračova-
li. Dále budeme usilovat o získávání finančních prostředků pro zajištění chodu 
oddílu prostřednictvím žádostí o granty města, o program Můj klub MŠMT,  
i organizováním a prodejem v kantýně, při Šibřinkách, na kulturních či spor-
tovních akcích pořádaných oddílem, městem nebo jinými organizacemi.  Dále 
zamýšlíme opět uspořádat již tradiční halové turnaje, Mikulášský turnaj mužů 
v prosinci a Vánoční turnaj žáků na Štěpána. Vzhledem k blížícímu se 100. vý-
ročí založení fotbalového oddílu je také prioritou i nadále vylepšovat zázemí 
pro sportovce a také pro návštěvníky areálu ‚eská‘ u nádraží. (Josef Huf)

Tenisový club Jevíčko

V loňském roce jsme celkem úspěšně odehráli všechny přihlášené soutěže, 
uspořádali dva tradiční turnaje „O Jevíčskou věž“, přípravu a údržbu dvorců 
 v sezoně jsme také zvládli, tradiční „Rozloučení se sezonou s Generali“ pro-
běhlo také na výtečnou. V klubovně jsme pořídili novou kuchyňskou linku  
i s myčkou, kterou využívají nejen členové TC. V červenci poprvé také proběhl 
tenisový kemp pro děti, kterého se zúčastnilo 22 dětí. Takže s loňským rokem 
můžeme být celkem spokojeni.
Opět odehrát se ctí všechny soutěže, uspořádat tradiční turnaje, umožnit hru 
všem zájemcům o tenis. Nadále se budeme v rámci možností věnovat dětem, 
které mají o tenis zájem. Bude nutná výraznější oprava oplocení kurtů, kte-
ré již dosluhuje. V klubovně se chystáme položit novou dlažbu a vymalovat.  
(Radomil Sedlák)
            

TJ Cykloklub Jevíčko  

Rok 2018 určitě řadíme k těm úspěšným a vydařeným.  Na start „Závodu míru 
nejmladších“ se nám podařilo získat cyklisty ze země cyklistice zaslíbené,  
a sice silný evropský tým  z Itálie.  Pro letošní 43. ročník máme v jednání účast 
cyklistů z Belgie, což opět výrazně posílí kvalitu a věhlas tohoto velkého závo-
du kategorie kadetů.
Je to především 43. ročník cyklistického „Závodu míru nejmladších“, který 
připravujeme společně s městem Jevíčko. Součástí doprovodného programu 
budou např. akce pro děti  (malování na vozovku, malování na sklo, tvůrčí 
dílna), vystoupení mažoretek, cyklistický závod dětí ulicemi města, hudební 
odpoledne v Panském dvoře. Akce proběhne ve dnech 3. – 5. května 2019. 
Další cyklistickou akcí pak bude 12. ročník závodu MTB, a to v sobotu 8. června 
2019, v kategorii děti, mládež i dospělí. (Jan Finsterle)

SDH Jevíčko

S rokem 2018 jsme celkově spokojeni. Všechny cíle, které jsme měli, se nám 
podařilo splnit.
V roce 2019 plánujeme obvyklé akce v Jevíčku (tradiční ples, hasičské vítání 
jara, závody mladých hasičů atd.), tak i mimo Jevíčko. Největším úkolem pro 
letošní rok je získání pozemku do vlastnictví SDH Jevíčko pro vybudování ná-
ležitého zázemí pro sport, výcviky atd. O této problematice se diskutuje od 
roku 1996, kdy hasiči museli opustit pivovarský park. (Jan Bidmon)

Basketbalový klub Jevíčko

Basketbalový klub Jevíčko, z. s. se v roce 2018 přihlásil do mistrovské soutěže 
nadregionální ligy družstev juniorů v kategorii U 19. Splnili jsme si tímto náš 
sen a zároveň i cíl, který si zakládající členové klubu stanovili při zahájení čin-
nosti v roce 2016. Na svoje zápasy k nám do Jevíčka zajížděly družstva z Prahy, 
Pardubic, Brandýsa nad Labem, Rychnova nad Kněžnou, Vysokého Mýta... Při 
svoji první sezoně nám naši kluci dokazují, že jdeme správnou cestou, čemuž 
odpovídají i reakce hostujících trenérů a funkcionářů. Za pomoci města Jevíč-
ka a České basketbalové federace jsme zakoupili nové vybavení do haly na 
Žlíbkách, která nyní vyhovuje podmínkám i pro mezinárodní pravidla basket-
balu. Věnovali jsme se i nejmenším členům, se kterými pravidelně trénujeme 
v tělocvičnách na ZŠ a pořádáme pro ně basketbalové soboty. Aktivně jsme 
spolupracovali při pořádání dětského dne v Jevíčku.

V roce 2019 budeme dohrávat sezonu mistrovské soutěže juniorů U 19 a při-
pravovat se na další v roce 2019/20. S družstvem děvčat U 17 se zúčastníme 
republikového turnaje v Borotíně u Tábora, odehrajeme přátelská utkání v Ha-
vlíčkově Brodě a ve Znojmě, navštívíme turnaj v Mohelnici. I nadále trénujeme 
s mládeží a basketbalovým potěrem v tělocvičnách na ZŠ a budeme pořádat 
další akce za podpory basketbalové federace a města Jevíčka. (Radek Vymětal)

Spolek postižených civilizačními chorobami

V r. 2018 byly podle plánu všechny akce splněny a myslím si, že ke spokojenosti 
všech našich členů. To dokazuje i účast našich členů na různých akcích. 
V tomto roce nás opět čeká bohatý program. Několikrát pojedeme do bosko-
vických lázní, dvakrát nás čeká zájezd do Polska, navštívíme také české památ-
ky a nebude chybět ani návštěva divadla. Naše činnost je rozsáhlá a chceme 
našim invalidním spoluobčanům i dalším seniorům připravit příjemné prožití 
života. Máme proto přání, aby nám byl nakloněn Městský úřad Jevíčko, okolní 
obecní úřady, další sponzoři z Jevíčka a okolí a finančně nás v naší práci pod-
pořily. Finanční prostředky nezneužíváme, ale uvážlivě rozhodujeme, na které 
akce přispějeme a v jaké výši. Naši členové i další senioři se naopak účast-
ní téměř všech akcí města a v okolních obcích, a tím zase podporují kulturu  
a další společenské a sportovní akce. (Blanka Šmídová)

HaJaJi

Literární sdružení HaJaJi v loňském roce nabídlo příznivcům literatury, mluve-
ného slova či knih několik setkání s různou tematikou. Obdivovali jsme výko-
ny recitátorů, věnovali se uměleckému přednesu, zaposlouchali se do veršů 
místních básníků či do textů kramářských písní, besedovali jsme nad kniha-
mi a o knihách s pozvanými hosty. V podobném duchu chceme pokračovat  
i v letošním roce. Očekáváme širší návštěvnost veřejnosti, která bude jistě mile 
překvapena zájmem mládeže o literaturu a besedy. Poděkování patří věrným 
účastníkům, členům čtenářského klubu Káčko při Základní škole Jevíčko, stu-
dentům místního gymnázia a v neposlední řadě panu Rudolfu Beranovi za 
trvalou přízeň a spolupráci. (Jiřina Finsterlová)

Skautské oddíly Jevíčko

Rok 2018 byl pro naše skautské oddíly programově velmi bohatý. Především 
jsme v rámci pravidelné činnosti zajišťovali šestkrát týdně schůzky jednotli-
vých družin různých věkových kategorií. Zorganizovali jsme výpravy do pří-
rody, víkendovky a brigády. Zapojili jsme se do charitativní akce na pomoc 
nemocnici v Itibu v Keni a sbírky Květinový den se zaměřením na onkologický 
výzkum a pomoc. Vypravili jsme se na tradiční Skautskou Ivančenu v Besky-
dech. Sjížděli jsme řeku Sázavu. Velkého úspěchu jsme dosáhli na celostátním 
kole skautských závodů. Díky obětavosti vedoucích jsme umožnili světluškám, 
vlčatům, skautkám a skautům prožít dva zdařilé letní tábory v Trhonicích. Po-
kračovali jsme v mezinárodní spolupráci, zúčastnili jsme se skautského tábora 
na Ukraji¬ně a hostili jsme návštěvu ukrajinských skautů a skautek na našich 
táborech a u nás v rodinách. Podíleli jsme se v souvislosti se 100. výročí na 
vysazení „Stromu republiky“. Pokračovali jsme v dlouhodobé akci „Sloužím  
i svou krví“ spočívající v hromadném dárcovství krve skautských činovníků. 
Během víkendovek jsme měli příležitost obdivovat podzemní krásy v jeskyních 
Moravského krasu. Zajistili jsme dovoz Betlémského světla, za kterým jsme se 
tentokrát vypravili do rakouského Lince… 
V nadcházejícím roce 2019 plánujeme pokračovat nejen v tradičních akcích, 
ale zaměřit se rovněž na vzdělávání našich skautských činovníků, kteří odvádí 
v rámci své dobrovolnické činnosti záslužnou práci při výchově naší mládeže. 
(Petr Votroubek)

TJ Sokol Jevíčko

Rok 2018 znamenal pro Sokol XVI. všesokolský slet a připomenutí 100letého 
výročí samostatnosti republiky, o kterou se významným dílem Sokol zasloužil. 
V Jevíčku jsme si týden po pouti připomenuli 125. výročí založení naší jednoty 
doprovázené ukázkou sletových skladeb.
V roce 2019 poslední červnový pátek se opět můžeme těšit na tradiční Noční 
pochod na Hušák a 7. ročník memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla. Jako náčelník 
Sokola bych si v novém roce přál více aktivních členů, především v cvičitel-
ských a trenérských pozicích. A větší spolupráci se ZŠ a všemi spolky využíva-
jící areálu Tyršovy plovárny. (Vít Musil)

Zpracovala Jitka Budigová
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Společenská rubrika
leden 2019

Narozený občánek

Alex Grézl

Přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec Biskupice
DOTAZNÍK STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE

Vážení spoluobčané, 
v příloze únorového zpravodaje 2019 se Vám dostává do rukou dotazník, který potřebuje obec 
pro vytvoření strategického rozvojového plánu obce. Tento strategický rozvojový plán potře-
buje mít obec zpracovaný, aby mohla v budoucnu žádat o dotace, které bude moci využít pro 
další rozvoj naší obce.
Dotazník by měl obdržet každý občan obce. V případě, že dotazník neobdržíte, můžete si ho 
vyzvednout na OÚ Biskupice, popřípadě v místním obchodě.

Proto Vás prosíme o vyplnění dotazníku, který můžete poté odevzdat na OÚ Biskupice osobně 
v úřední dny (pondělí, středa) nebo v obálce vhodit do poštovní schránky obce.
Termín pro odevzdání vyplněného dotazníku je do 31. 3. 2019.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem. 
Dalibor Šebek, starosta obce

„Hravé odpoledne - 
aneb pojďte si hrát“

POZVÁNKA
Knihovna v Biskupicích Vás srdeč-
ně všechny, malé i velké, zve na hra-
vé odpoledne. Hraní se uskuteční  
v pátek 8. února 2019 od 16.00 hod  
v technickém zázemí obce. Pozvá-
ní přijal pan Frajvald z Moravské 
Třebové, který přijede se svými 
přáteli a přivezou spoustu nových 
her a budou vysvětlovat pravidla. 
Můžete si zahrát různé deskové 
hry, skládat hlavolamy, hrát karty 
..... atd. Vstupné je 10,- Kč. Občer-
stvení zajištěno. 
Těšíme se na Vás, přijďte si s námi 
zahrát a prožít tak hravé zimní od-
poledne.

Helena Neuerová, knihovnice

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 5. ledna 2019 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní charity Moravská Třebo-
vá celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2019. Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá 
všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou  
v našem regionu, jsou opět použity na pomoc našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na 
webových stránkách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/ 
V naší obci bylo vykoledováno 14.523,- Kč. Děkujeme. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům a koledníkům, že jim nejsou 
lhostejné osudy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary. Jako poděkování 
pro koledníky a ty, kteří se podíleli na organizaci sbírky, připravila OCHMT bruslení na zimním 
stadionu v Moravské Třebové a projekci pohádky v kině. Děkuji otci Pawlovi za požehnání, paní 
Lexmanové, hlavní koordinátorce OCHMT, dále pak koledníkům Ivetce, emičce a Nelince, Tomo-
vi, Adélce a  Aničce K., Karolínce, Gitušce a Libušce, Leničce, Kubovi a Adélce P. , doprovodům 
Lucii, Aleně, evě a Aničce N. 

Filip Procházka, místostarosta obce
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Lesníci z Arcibiskupských lesů  
představovali dětem život v lese

Biskupice:  Jaká zvířata žijí v našich lesích, čím se živí a jak tráví zimu, to 
vše se dozvěděly děti z mateřské školy v Biskupicích, kam dorazili lesníci 
ze společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc se svým programem. 
„Během hodinové přednášky se předškoláci názorně seznámili se zví-
řaty, která obývají naše lesy. K dispozici navíc měli různé druhy paroží  
a kožešin, takže si vše mohli potěžkat a důkladně osahat,“ vysvětluje 
Ing. Tomáš Lenhart z polesí Mírov, který spolu s kolegou naučný pro-
gram připravil. 
Poznávání zvířat ocenily nejen děti, ale i samotní pedagogové mateř-
ské školy. ,,Dětem i nám se výklad velice líbil. S programem jsme byli 
moc spokojení a chceme tak poděkovat za uskutečnění,“ vzkazuje ře-

ditelka Mateřské školy Biskupice Alena 
Koutná.
Vzdělávací program pro děti v mateřské 
škole byl první vlaštovkou k připravo-
vaným akcím v rámci lesní pedagogiky, 
které chtějí lesníci realizovat.
„Rádi bychom do budoucna uspořádali 
více podobných programů, kde bychom 
dětem i široké veřejnosti představi-
li ekosystém a fungování lesa přímo  
v našem polesí,“ uzavírá Ing. Tomáš 
Lenhart ze společnosti Arcibiskupské 
lesy a statky Olomouc s.r.o..

Alena Koutná, ředitelka MŠ Biskupice

UPOZORNĚNÍ OBCE – úhrada  
poplatku za svoz a likvidaci  

komunálního odpadu, úhrada  
poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle 
OZV zůstává stejný jako v roce 2018 a to ve výši 450,-
Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 
odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to 
nejpozději do 31. března příslušného kalendářního 
roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpoz-
ději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalen-
dářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ 
(v úřední dny pondělí, středa) nebo na účet č. 
1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu 
přes účet jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí 
uvedou před číslo domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  po-
platku za jednoho psa činí 100,- Kč/rok, za druhého  
a každého dalšího psa se zvyšuje poplatek o 50% 
sazby poplatku. 

Libuše Pazdírková, účetní obce

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

v naší vesnici. 

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

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

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

k panu starostovi získat povolení, abychom 
se mohli všichni veselit tak jak se sluší  

a patří v den masopustu.
Ukončení masopustního průvodu bude ve večerních hodi-

nách v „kulturní místnosti“ - technické zázemí obce. Nebude 
chybět kulturní program „Pochovávání basy“. Připraveno 
bude též občerstvení, bohatá tombola a hudba k tanci i 

poslechu.
Takže určitě přijďte v hojném počtu,  

těšíme se na Vás.
         Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Jóga v MŠ Chornice
V podzimním období r. 2018 začaly děti cvičit 
jógu pod vedením Mga. Zdeny Selingerové. 
Lekce jógy se konají pravidelně jednou za 
měsíc v naší MŠ. Cvičení je realizováno hra-
vou formou, děti baví a aktivně se zapojují  
i ti nejmenší. 
    Za MŠ Bc. Jana Richterová

Naši jubilanti v měsíci únoru: 

Božena Kysilková

Anna Berkyová

Antonín Lexmaul

Pavel Kozelek

Helena Randulová

Amalie Konečná

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších  
letech.
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Celorepubliková síť Laborky.cz – skvělá příležitost  
pro Základní školu Jaroměřice

Od ledna 2019 se naše škola zapojila do projektu 
Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu 
ve Slaném. Jedná se o projekt, který se zaměřu-
je na kolegiální podporu pedagogů přírodověd-
ných předmětů formou setkávání v tzv. Centrech 
kolegiální podpory a setkávání online. Jedno toto 
centrum bude zřízeno právě v Základní škole Ja-
roměřice.
Úkolem školy bude v co největší míře rozvíjet  
v přírodovědných předmětech badatelsky oriento-
vanou výuku a své zkušenosti potom sdílet s peda-
gogy z dalších škol. Naším cílem je nadchnout své 
učitele i učitele spřátelených škol a nalákat je pro 
tento atraktivní způsob výuky. To nejdůležitější, co 
od projektu očekáváme, jsou nadšení učitelé s mo-
tivací „učit trochu jinak“.  A nadšení učitelé rovná 
se nadšení a zapálení žáci, kteří se chtějí dozvídat 
nové věci. 
Badatelsky orientovaná výuka je založena hlavně 
na tom, že žákům nejsou předkládány hotové in-
formace, ale je jim pouze napovězeno, který smě-
rem se mají při pokusu vydat. Poté bádají, zkoušejí 
a objevují zákonitosti sami. Aby bylo toto bádání 
co nejzajímavější a hlavně efektivní, dostane škola 
množství moderních pomůcek: např. sadu senzo-
rů typu Vernier pro experimentální výuku, několik 
tabletů s měřícím softwarem, minipočítače Ardui-
no, stavebnice typu GIGO pro rozvoj konstruování 
a sadu robotů Lego Mindstorms eV3 pro rozvoj 
konstruování a základů programování. Právě pro-
gramování a robotika jsou dnes velkým trendem 
v novém pojetí výuky informatiky. Pro žáky je to 
oblast velmi zajímavá a uplatnitelná v budoucím ži-
votě, protože rozvíjí logické a informatické myšlení 
a schopnost řešit problémy. S touto problematikou 
na naší škole pracujeme už od loňského roku, vlast-

níme totiž několik Ozobotů.  Ozobot je malý robůtek, díky kterému se žáci mohou seznámit  
s jednoduchým programováním. V projektu se bude s Ozoboty také pracovat.

A nad čím budeme bádat? Gymnázium ve Slaném nám každý měsíc připraví 
návrh pokusu, metodický list a video. Na nás už potom bude, jak dané téma 
uchopíme, jak si s ním poradíme a jak ho představíme ostatním. V minulých 
měsících bylo např. řešeno: Proč led plave?, Jak létá raketa?, K čemu jsou 
otisky prstů?, Proč má bagr píst?, Může být plast BIO?.
Nepřipomínají vám uvedená témata něco? Není bez zajímavosti, že  projekt 
Laborky.cz spolupracuje s pořadem Zázraky přírody vysílaným v ČT. Členové 
týmu Laborky.cz připravují pro pořad až 80% pokusů. Takže se máme určitě 
na co těšit. 
Pro zdárný průběh projektu se také velmi hodí, že jsme na naší škole letos 
zřídili (díky zřizovateli a MAS Moravská Třebová) novou učebnu přírodních 
věd. Pro projekt bude vynikajícím zázemím, které využijeme opravdu na sto 
procent. 

Mgr. Leona Dufková

Pomůcky získané z projektu

Tříkrálová sbírka 2019
V letošním roce se osmého ročníku tříkrálové sbírky zúčastnilo 9 skupinek. 
V Jaroměřicích a Nových Dvorech koledovalo 26 dětí, z toho 5 ze školky.  
Role vedoucích se zdárně ujalo 5 studentek a 4 dospělí. Upřímně děkujeme 
všem spoluobčanům, díky kterým jsme na pomoc potřebným přispěli část-
kou 30 450,- Kč, což je o 793,- Kč více než loni! Všem lidem dobré vůle Pán 
Bůh zaplať a přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví v roce 2019. 

asistentka TKS

V měsíci únoru své významné narozeniny 
oslaví:

KALINOVÁ LUDMILA

KOVÁŘÍK ERICH

POSPÍŠILOVÁ LUDMILA

Všem jubilantům přejeme 
pevné zdraví a optimismus  
do dalších roků.

Vzpomínka
9. 2. 2019 je tomu  
10 smutných let, co nás opustila  
naše milovaná maminka, babička,  
paní  
 
MARIE  
PAVLÍKOVÁ.

S bolestí v srdci  
vzpomínají  
dcery s rodinami.
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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

3. 2. KURZ PALIČKOVÁNÍ s Ing. Ivou Vanžurovou, neděle, od 9:00 
– 16:30, pro začátečníky i pokročilé, v ZŠ

7. 2. NA KOLE DO ŠPANĚLSKA - beseda s Honzou Tomšíčkem, 
čtvrtek od 18:00, VČ

8. 2. TANEČNÍ VEČERY nejen pro páry, pátek, od 19:00, 15. 2.  
a 22. 2.,  příprava na plesovou sezónu, s sebou: taneční boty, 
pohodlné oblečení a dobrou náladu, vstupné dobrovolné, VČ

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

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ÚNOR 2019

Bezpečnější průjezd obcí
Každý, kdo projížděl Jaroměřicemi od kostela na Úsorbno, musel úseku 
u Hanácké Krčmy pod zámkem  věnovat zvýšenou pozornost a opatr-
nost. Zvláště pak měl-li se v nepřehledné zatáčce vyhnout s nákladním 
autem či autobusem. Když se k takové situaci nachomýtl ještě chodec, 
bylo na problém zaděláno. Na podzim loňského roku se chátrající sta-
tek č. p. 218 dostal v insolvenčním řízení do prodeje. Zastupitelstvo 
obce nezaváhalo a odsouhlasilo koupi nemovitosti. Na základě zprávy 
statika a po prohlídce domu stavebním úřadem bylo nařízeno bezod-
kladné odstranění stavby. Demoliční práce i terénní úpravy se podařilo 
dokončit ještě před závěrem roku 2018. Tak se stal průjezd obcí zase  
o něco bezpečnějším. Mgr. Iveta Glocová

Čtenářská soutěž „LOVCI PEREL“ 2018
Podpořit v dětech vztah ke knihám a čtení by měl být posláním každé 
knihovny. Jednou z forem je literární soutěž Lovci perel, kterou od-
startovaly v královéhradecké knihovně již před osmi lety. Jaroměřická 
knihovna se svými nadšenými čtenáři se přidala v roce 2012.
„Lovci perel jsou nyní již osvědčený projekt umožňující jednoduše  
a srozumitelně vést malé čtenáře k objevování knížek, odhalování ta-
jemství porozumění textu a rozšiřování obzorů“. Pokud čtenář porozu-
mí textu v přečtené knize, hravě odpoví písemně na vložený tiskopis. 
Za správné odpovědi je odměněn „perlou“.
Rok 2018 byl organizačně náročný (stěhování, výměna knihovnice),  
a tak se perly nenavlékaly, pouze se zapisovaly úspěšně přečtené knihy.
Do soutěže se zapojilo 24 čtenářů, kteří přečetli celkem 124 knih – per-
lorodek. 
1. místo  Jana Grulichová za 22 knih,
2. místo  Aneta Valášková za 17 knih 
3. místo Daniela Lexová za 17 knih.
Vítězkám blahopřejeme a ostatním čtenářům udělujeme pochvalu. 
Všichni byli odměněni většími i drobnými cenami. Věříme, že letošní 
rok bude o soutěž opět zájem. 
Obecní knihovna děkuje za sponzorskou podporu firmě S-CART.  

Helena Vykydalová, knihovnice vz

Vystoupení v Domově pro seniory  
na Kalvárii

Ve středu 5. 12. 2018 byly děti z naší školy potěšit vánoční písničkou  
a básničkou babičky a dědečky v Domově pro seniory na Kalvárii. Tato 
naše setkání probíhají pravidelně, letos posíleni o mateřskou školu. 
Nejmenší předvedli pásmo pohybových říkadel doplněné písničkami 
a tanečkem, starší zarecitovali a zazpívali vánoční i lidové písničky. 
Závěr patřil Mikulášovi, andělům a čertům, kteří všem popřáli krásné 
vánoční svátky a rozdali balíčky se sladkostmi a ovocem. Všem dětem 
děkujeme za účast a reprezentaci školy. 
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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


