
Informace k vynucenému zásahu na lipách  
na Komenského náměstí

Na Komenského náměstí se nacházejí dvě lípy, které jsou, co se týče území města Jevíčka, mini-
málně svým vzrůstem mimořádnými stromy. Vzhledem k lokalitě, kde se nacházejí, si vyžadují naši 
zvýšenou pozornost a péči. Již v roce 2009 byl proveden odlehčovací ořez s dynamickými vazbami 
a následně byla v roce 2012 stromolezeckou metodou provedena obvodová redukce a symetri-
zace korun obou stromů, přičemž na mohutnější z lip byla z důvodu bezpečnosti nainstalována 
statická ocelová vazba za použití dubových podkladnic. V průběhu roku 2017 bylo provedeno 
cyklické odborné posouzení těchto stromů, které provedl soudní znalec Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. 
V jednom případě byla provedena přístrojová metoda šetření skrytých defektů pomocí zvuko-
vého tomografu, druhý ze stromů byl posouzen vizuální metodou. Stromy také byly posouze-
ny pracovnicí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Na základě těchto posouzení  

a doporučení bylo provedeno ošetření spočívající ve zdravotním 
řezu, redukci koruny a v nové instalaci systému vazeb.
V květnu tohoto roku byla na větší lípě objevena ulomená vel-
ká kosterní větev, která zůstala zavěšená na instalované vazbě. 
Opět byl osloven Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. s žádostí o přístrojo-
vé prověření aktuálního stavu stromu, tedy provedení tomogra-
fického vyšetření kmene ve více úrovních. Výsledek vyšetření je 
následující: „Tomogramy ukazují masivní rozsah interních defek-
tů, a to nejen v centrální části kmene, ale materiálové disfunkce 
jsou patrné i v oblastech obvodové zbytkové stěny. Rozsah zjiš-
těné kolonizace kmenů dřevními houbami je takový, že již ne-
lze realizovat stabilizaci nedestruktivním pěstebním zásahem.“ 
Stromy byly následně zhodnoceny i zkušeným arboristou Ing. 
Petrem Pětou, jehož závěr je velmi podobný. Další důležité po-
souzení, které očekáváme, je aktualizované stanovisko pracovni-
ce Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. 
Na základě těchto všech podkladů vedení města rozhodne  
o osudu těchto hodnotných stromů. Již v roce 2017 bylo ve sta-
novisku AOPK doporučeno stromy postupnými odbornými zá-
sahy redukovat až do podoby stabilního vitálního torza a tento 
„drsnější“ zásah nyní nevylučují ani Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. 
a Ing. Petr Pěta. Jsme si vědomi velkého ekologického význa-
mu stromů a je nám jich velmi líto, ale město Jevíčko nemůže 
ignorovat jejich zdravotní stav, doporučení osob odborně způ-
sobilých, jejich pádné argumenty a riskovat tak zdraví občanů  
i případné škody na majetku. Tím více nás mrzí, že se v jiných 
částech Jevíčka najdou občané, kteří si stromů neváží a opako-
vaně a cíleně je poškozují. Naposledy takto zahynula nová lipka 
na ulici A. K. Vitáka, přičemž její současný stav není zdaleka dí-
lem přírody a počasí. Město věnuje pravidelné zálivce mladých 
stromků a arboristické péči o ně náležitou pozornost.
Závěrem předesíláme, že snahou vedení města bude obě lípy  
v nějaké podobě na stanovišti ponechat. Nelze ovšem vyloučit, 

že tou podobou budou právě 
stabilní vitální torza, ke kte-
rému by se dospělo bez stan-
dartní etapizace. Aby se zvýšila 
šance stromů tento řez pře-
žít, byl by případně proveden  
v nejvhodnějším termínu na 
konci období vegetačního kli-
du. Do té doby by byla bez-
pečnost občanů a majetku za-
jištěna instalovaným systémem 
vazeb. 

Mgr. Miroslav Šafář
Bc. Ondřej Jelínek
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Fotoaktuality

Nově zadlážděný chodník na Svitavské po 
přeložce knn

Na gymnáziu se začala osazovat nová  
dřevěná okna

Na zaplněném náměstí vystoupil Dalibor 
Janda

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 

Přílohy - naznačení řezu a následné péče barevnými liniemi a další fotodokumentace

přibližná úroveň prvotního řezu
maximální ponechání růstu obrostu
následné opakované udržovací řezy
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je kruci hloupost! Neboť co mne paměť 
nešálí a fotografie grandiózně obležené 
plovárny ještě z počátků devadesátých let 
minulého století dokazují, Žlíbka tu byly 
odjakživa pro všechny.        
Na Žlíbkách nemohlo být Jevíčákům, 

stejně jako přícho-
zím zblízka ani zda-
leka bohdá špatně.  
A tak jen všechna čest 
všem, kteří zde nechali  
a dosud nechávají kus 
sebe!   

 Rudolf Beran
    radní 

Lehce opomíjená priorita  
Jako venkoncem vše, máme pochopitelně 
i různé vize a priority. Jeden pečuje vý-
hradně o rodinný krb, druhý se trmácí po 
světě, třetí drtí makovici nad rozehranou 
partií šachu a čtvrtý ...  ví bůh. Dalo by se 
říci, že možnosti jsou nesčetné. Nicméně 
je tu stále i cosi, co naše větvící se spá-
dy více či méně reguluje. Přičemž více 
než hmotná základna nás často omezuje  
a usměrňuje toliká povinnost a  zodpo-
vědnost, kterou máme nejen k sobě na-
vzájem, nýbrž také k tomu, co nazýváme 
dědictvím. Uvědomme si přitom, že po-
vinnost a zodpovědnost, tyto neucho-
pitelné a zároveň kategorické popudy, 
si nevolíme sami, ale jsou nám zdánlivě 
předurčeny. Implicitně v kruzích rodin-
ných a explicitně na poli veřejném. A za-
tímco v tom prvním případě pracujeme na 
shodných východiscích zpravidla v páru, 
v případě druhém se nás na širším kon-
sensu podílí obvykle hned několik. Prio-
rity, jež považujeme za své, pak nemusejí 
býti jistou nezbytností pro většinu ostat-
ních, a pokud o velikosti věci nedokáže-
me zbylé kolegy dostatečně přesvědčit, 
z priority je na ten šup položka pomezní, 
ke všemu odsunutá na někdy příště, ne-li 
v tom nejzazším a nejsmutnějším případě 
na svatého Dyndy.    
To, co platí obecně, se samozřejmě vzta-
huje i na věci obecní. Joj, téměř nomen 
omen, což? A naše město a radnici nevyjí-
maje.  O tom, že nelze naplnit a realizovat 
všechny představy o dokonale zvelebe-
ném „pupíčku světa“, víme své. Notabene 
ani aktuální investiční plán Města Jevíčka 
není nijak opulentní. Navíc když se nám 
letos nepodařilo získat požadované fi-
nanční prostředky z dotačních projektů 
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu 
ulice Soudní a rekonstrukci kina Astra, 
s nimiž jsme bezmála počítali. Tedy s pro-
středky na akce, jež jsou v investičním plá-
nu pevně zakomponovány. I kde potom 
brát na to, co se v investičním plánu do-
sud ani nepromítlo? Na čem jsme se stále 
úplně neshodli, a to i přesto, že se od roku 
2002 a posléze roku 2014, kdy věc již po-
druhé posvětilo městské zastupitelstvo, 
nepodařilo vedení města vyjednat převod 
či alespoň symbolický odkup pozemků  
a sokolovny na Tyršově plovárně na Žlíb-
kách. Přitom když sama věc nebyla až tak 
složitá, jak by se na první pohled mohlo 
zdát. Leč zdání občas klame.
A jisté je nejspíš jediné. Tedy to, že bu-
doucnost Tyršovy plovárny na Žlíbkách 
leží už nyní na bedrech Města. Protože 
pouze Město je patrně schopno tento 
nikoli jen sportovní areál výhledově revi-
talizovat a zachránit. Zdůrazňuji nikoli jen 
městský sportovní areál!   
Tyršova plovárna dnes představuje sice 
jen torzo původního dřevěného komple-
xu, který je dochován již pouze na dobo-
vých fotografiích a  v srdcích pamětníků, 
nicméně i  přesto patří stále  ke svébyt-
ným památnostem našeho města. Žlíbka 
jistě úplně nezapadnou ani v národním 
měřítku. Vždyť kolik takových plováren 
s puncem bohaté tradice a historie ještě 
existuje? Patří proto bezpochyby k oněm 

Okénko radních dědictvím, jež nás zavazují a pojí s určitou 
povinností a zodpovědností.  
Za stávající kondici naší, troufnu si říct, 
legendární plovárny vděčíme malé partě 
nadšenců z Tělovýchovné jednoty Jevíčko  
a především správci areálu Radomilu Sed-
lákovi. Žlíbka si pravda vždy žily tak jaksi po 
svém. Ba ani v době reálného socialismu 
tomu nebývalo jinak. Spoustu práce tu při-
tom odváděli dobrovolníci. Zejména tenis-
té, ale nejen oni. Ostatně i sportovní halu, 
již projektoval Ing. arch. Jiří Mackerle patřící 
k nejužší žlíbecké komunitě, si postavili Je-
víčáci sami.  Jenomže čas kvapí a v překot-
ně dynamických poměrech bodrých nad-
šenců, kteří by dokázali vyšetřit síly pro věci 
spolkové, zákonitě ubývá. 
V tuto chvíli má areál Žlíbka tři, respektive 
čtyři vlastníky. Plocha vodní nádrže patří 
Městu Jevíčko, sportovní hala TJ Jevíčko  
a pozemky v areálu Tělocvičné jednotě So-
kol Jevíčko, jež je součástí Sokolské župy 
Východočeské-Pippichovy. Přitom nám 
bezvýznamné není ani Povodí Moravy, je-
muž patří odkalovací nádrž.  
Zatímco místní organice T. J. Sokol záměr 
převodu plně podporuje, Sokolská župa Pi-
ppichova decentně otálí a převod majetku 
z pochopitelných obav přibržďuje. Za lik-
navostí sokolů stojí nejspíš naše ne úplně 
jasná vize, co s plovárnou zamýšlíme, a tu-
díž obavy z dalších nepromyšlených kroků. 
Leč dejme ruku na srdce! Budiž pravdou, že  
o našem upřímně míněném a zejména 
dobře připraveném záměru jsme zástupce 
Sokolské župy dosud dost dobře nepře-
svědčili. Ba přesvědčit ani nemohli, neboť 
jsme neměli čím.     
Vzhledem k tomu, že Povodí Moravy nepo-
važuje žlíbeckou odkalovací nádrž za vodní 
stavbu, nýbrž za pouhou součást koryta 
Žlíbeckého potoka, nemůže být v tomto 
posledním případě o převodu či odku-
pu nijaká řeč. Nicméně tento fakt by ne-
měl úplně bránit tomu, aby se na náklady 
Města Jevíčka ona již absolutně zanesená  
a v létě kvetoucí stoka alespoň nevybag-
rovala. Někde a nějak se přece začít musí. 
Chce to udělat první krok! 
Mluvíme-li o plovárně, mějme v prvé řadě 
na srdci vodní nádrž s kvalitní čistou vodou, 
která v letních měsících plní funkci koupali-
ště. Aby sem zkrátka místní i přespolní, ná-
vštěvníci města, výletníci a táborníci mohli 
chodit k vodě. Jakože tak tomu již nějaký 
čásek není. Co si budeme namlouvat, za 
koupáním se z Jevíčka jezdí nejčastěji do 
Velkých Opatovic, Chornic nebo dokon-
ce do Březiny. Žlíbka a koupaliště jako by 
k sobě přestávaly patřit. Sem chodíme 
zpravidla jen za sportem nebo za zábavou. 
Perspektiv a možných kroků, jež by dovedly 
koupaliště na Žlíbkách revitalizovat a vrá-
tit mu tak jeho historicky primární funkci, 
je přitom několik. Ty se samozřejmě odví-
její od uvolněných prostředků, které však 
v tuto chvíli nejsou pro Tyršovu plovárnu 
a její areál vyčleněny ani v nejmenším. Co 
není, však může být! Záleží bezesporu na 
našich prioritách a zodpovědnosti k cenné-
mu dědictví! Přeskoč, přelez, ale nepodlez, 
pravil prof. Miroslav Tyrš.
Občas se mi ještě dnes přitrousí do uší 
šuškanda, že Žlíbka patří toliko uzavřené 
skupině namistrovaných frakařů, kteří mezi 
sebe neinfiltrují ani místní. A ať si tam tedy 
„na svém za své“ pěkně hospodaří. Ale to 

MUDr. Ivana Křížová
2. a 13. září neordinuje

  MUDr. Zuzana Šedrlová 
dovolená 2. – 6. 9.,  

sestřička z interny přítomna  
dovolená 16. – 20. 9. 2019,
sestřička u praktického lékaře 

 přítomna, zástupy pouze akutní  
stavy, zajistěte si prosím svou  

pravidelnou medikaci

MUDr. Jana Melková
Chirurgická ambulance

Dovolená  
12. – 13. 9. 2019

Společenská rubrika 

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

František Richter

Pavel Štoudek

Vlasta Purketová

Jaroslava Műllerová

Jarmila Fellnerová

Alena václavková
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Získali jsme dotaci Pardubického kraje na vybudování cyklotrasy „Skrz Maló Hanó“

Informace z Pardubického kraje - Léčebna v Jevíčku bude šetřit 
energie v historicky cenném pavilonu S

Pardubice 12. 8. 2019 - Opravené dřevěné lehárny, přeměna bývalého dětského pavilonu na pavi-
lon plicní rehabilitace, oprava střechy stravovacího pavilonu a nyní energeticky úsporná opatření 
na pavilonu S. To je výčet investic, které v poslední době provedl Pardubický kraj v Odborném 
léčebném ústavu Jevíčko. Pro tu poslední za necelých 20 milionů korun bez DPH vybral kraj sta-
vební firmu. 
„Léčebný ústav v Jevíčku se za poslední roky dostal do stavu, kdy se jedná de facto o vzorové 
pracoviště, což je umocněno nejen prostředím jednotlivých pavilonů, ale také nádherným parkem.  
V letošním roce jsme dokončili přeměnu bývalého dětského pavilonu na lůžka návazné rehabi-
litační péče v oboru pneumologie za 40 milionů korun, v loňském roce pak historické dřevěné 

lehárny pavilonu S za více jak 15 milionů korun,“ řekl 
hejtman Martin Netolický. „Také v tomto případě se 
jedná o pavilon S, který je kulturní památkou, a pro-
to musíme v rámci investice postupovat maximálně 
obezřetně. Vzhledem k náročnosti stavby se nám 
podařilo najít firmu až na druhý pokus, což svědčí 
také o současném stavu na stavebním trhu. Výsled-
ná cena stavby činí necelých 20 milionů korun bez 
DPH, což je o 300 tisíc méně, než předpokládala 
zadávací dokumentace,“ uvedl hejtman Martin Ne-
tolický. 

Budovy celého sanatoria postavené v letech 1913 až 1926 byly v roce 2016 prohlášeny nemovitou 
kulturní památkou. „Většina oken a dveří bude muset být repasována právě vzhledem k památ-
kové ochraně budovy. V případech, kdy nebude možná repase, budou vyrobeny přesné kopie. 
Vnější křídla oken osadíme tepelně izolačním dvojsklem, zateplíme strop ve čtvrtém nadzemním 
podlaží tak, že na podlahu půdního prostoru necháme umístit minerální vatu. Předání staveniště 
očekáváme v polovině září letošního roku,“ popsal obsah projektu náměstek hejtmana pro oblast 
investic Roman Línek.
Ačkoliv se tato investice přímo nedotkne poskytované péče, jedná se o další krok ke zvelebení 
celého areálu léčebného ústavu. „Léčebna v Jevíčku je mimořádné zařízení, a to nejen v rámci 
našeho kraje. Poté, co jsme se zaměřili primárně na projekty zlepšující poskytovanou péči, je čas 
také na další opatření, která šetří finanční prostředky, jež je následně možné využít jinde. Některé 
pavilony byly v minulosti podinvestované a nyní se nám daří dostávat areál do velmi dobrého 
stavu, avšak další investice jsou ještě před námi, a to včetně renovace interiérů,“ řekl krajský radní 
pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Projekt na úsporná opatření na pavilonu S v Jevíčku je spolufinancován z prostředků Evrop-
ské unie. „I přesto, že nám v některých případech již energeticky úsporná opatření podpořená  
z evropských fondů nevychází tak výhodně, v tomto případě jsme Operační program Životní pro-
středí využili. V minulosti jsme na historicky chráněné budovy nemohli vzhledem k nastavení 
výzev žádat, a proto přichází na řadu nyní poté, co jsme dokončili projekty s přímou vazbou na 
poskytování péče,“ sdělila krajská radní pro oblast regionálního rozvoje Hana Štěpánová. 

Zdroj: Webové stránky Pardubického kraje

z programu „Podpora budování infrastruktury 
cestovního ruchu v Pardubickém kraji“ ve výši 
97.000 Kč, přičemž celkové náklady jsou od-
hadovány na cca 140 tis. Kč. Tištěný průvod-
ce cyklotrasou bude pro zájemce k dispozici 
v Turistickém informačním centru. Cyklotrasa 
bude finálně označena do konce září 2019.
Uzlové body cyklotrasy:
• Objekt bývalé sýpky na ulici K. H. Borovské-
ho
• Napoleonský pomník pod Červeným kop-
cem 
• Odborný léčebný ústav Jevíčko
• Obec Bělá u Jevíčka
• Osada Mařín – Zadní Arnoštov
• Přední Arnoštov – pomník partyzánů
• Osada Lípa – Zadní Arnoštov
• Kelínky – obec Víska u Jevíčka
• Těleso rozestavěné německé dálnice

Mgr. Miroslav Šafář, Antonín Dostál

Z iniciativy TJ Cykloklubu Jevíčko jsme na 
začátku tohoto roku podali žádost o dotaci 
Pardubického kraje na realizaci cyklotrasy, kte-
rou jsme pracovně nazvali „Skrz Maló Hanó“. 
Cílem tohoto projektu je vytvoření značené 
cyklotrasy o celkové délce cca 21 km, která 
prochází regionem Malé Hané a je zaměřena 

na významná a památná místa. V rámci pro-
jektu budou osazeny směrové cedule, infor-
mační tabule k významným místům a vydána 
propagační mapka. Vedení cyklotrasy je vy-
značeno v přiloženém mapovém podkladu,  
z čehož vyplývá, že se jedná o cyklistický okruh. 
Na realizaci bude město Jevíčko čerpat dotaci  

PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH 
ŠKOL SVITAVY 2019

Úřad práce ČR, kontaktní pra-
coviště ve Svitavách pořádá za 
účasti středních škol okresu Svitavy 
a vybraných středních škol z jiných 
regionů v Multifunkčním centru 
Fabrika ve Svitavách Přehlídku 
středních škol 2019.

Přehlídka SŠ se koná ve čtvrtek 
17. října 2019, pro veřejnost  
v době od 9.00 do 17.00 hod.  
v přízemí Střediska kulturních 
služeb města Svitavy (Fabrika).
Srdečně zveme žáky, rodiče, peda-
gogické pracovníky, výchovné po-
radce a všechny, kteří chtějí získat 
přehled o nabídce vzdělávání v na-
šem regionu.

Bc. Barbora Kabátová, ÚP ČR, 
Kontaktní pracoviště Svitavy
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/18R/2019 program 18. schůze rady města 

dne 22. 7. 2019
2/18R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko  

a AK JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, 
Palackého 151/10, 796 01 Prostějov 
na zpracování právního stanoviska 
k uplatnění práva na náhradu škody 
vzniklé udělenou korekcí dotace na 
projekt „Snížení energetické náročnos-
ti objektu Mateřské školy Jevíčko“ za 
částku 30.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

3b/18R/2019 zřízení parkovacího místa na ul. 
K. Čapka před bytovým domem č. p. 
783 s umístěním a osazením odpoví-
dajícím dopravním značením na pravé 
straně při pohledu na bytový dům na rz 
vozidla 4E3 2860 a pověřuje investiční-
ho technika zajištěním umístění svislé-
ho i vodorovného dopravního značení

3c/18R/2019 umístění polepu reklamou firmy 
ODES nábytek na zadní straně autobu-
sové zastávky na ul. Brněnská v Jevíčku 
za částku 7.000 Kč bez DPH ročně

4a/18R/2019 zápis do kroniky města za rok 
2018 a přiděluje kronikáři města panu 
Františku Plechovi odměnu ve výši dle 
zápisu

4b/18R/2019 smlouvu o poskytnutí účelo-
vého příspěvku pro Město Jevíčko od 
posyktovatele MAS Moravskotřebov-
sko a Jevíčsko, o. p. s., kde předmětem 
smlouvy je závazek Poskytovatele po-
skytnout Příjemci účelový příspěvek ve 
výši 40.057 Kč. Příspěvek bude použit 
na financování realizace níže uvedené-
ho projektu Příjemce z Programu ob-
novy venkova Pardubického kraje 2019 
(OŽPZ/19/23226). Jedná se o projekt: 
„Malý LEADER pro Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko pro rok 2019“: Město Jevíč-
ko – oprava vnitřních omítek schodiště 
synagogy Jevíčko (dále jen „Projekt“). 
Celková výše příspěvku představuje  
70 % ze způsobilých výdajů projektu  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4c/18R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnu-
tí neinvestiční dotace ve výši 30.000 
Kč z dotačního programu Spolupráce 
se zahraničními regiony pro rok 2019  
z rozpočtových prostředků Pardubické-
ho kraje na projekt „Výměna zkušenos-
tí umělecky zaměřené mládeže mezi 
školami v Jevíčku (CZ) a v Korytňanech 
(UA)“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5a/18R/2019 cenovou nabídku spol. INCIEN, 
z. ú., Cejl 37/62, 602 00 Brno na zpraco-
vání analýzy potenciálu produkce od-
padů a žádosti o dotaci z OPŽP na pro-
jekt „Zavedení systému door to door  
v obci Jevíčko“ ve výši 50.000 Kč bez 
DPH

5b/18R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na kaž-
dého účastníka příměstských táborů  
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného pod záštitou SRPŠ ZŠ Třebařov ve 
spolupráci se ZŠ Jevíčko, Čtenářským 
klubem Káčko a Tenis-Clubem Jevíčko,  
z. s. s názvy „Prázdninová dílna s knihou“  
a „Všeuměl“, které se uskutečnily od  
8. 7. 2019 do 12. 7. 2019 dle předlože-
ného seznamu a „Letní tenisový kemp“, 
který se uskutečnil od 15. 7. 2019 do  
19. 7. 2019 dle předloženého seznamu

5c/18R/2019 vyloučení účastníka S-Vision, 
s.r.o., Staňkov 16, 507 82 Pecka, IČ: 
04474694 z další účasti v zadávacím ří-
zení na akci „Rekonstrukce sportovního 
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ v soula-
du s § 112 odst. 7 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek  
z důvodu jeho odstoupení od účasti na 
zadávacím řízení

5d/18R/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 
„Rekonstrukce sportovního a atletické-
ho hřiště ZŠ Jevíčko“ za částku 70.000 
Kč bez DPH (84.700 Kč vč. DPH) a pově-
řuje místostarostu podpisem smlouvy

5e/18R/2019 přijetí dotace MMR v programu 
Podpora obnovy sportovní infrastruk-
tury na akci „Rekonstrukce sportovního 
a atletického hřiště ZŠ Jevíčko“ ve výši 
70 % skutečně vynaložených uznatel-
ných nákladů akce vč. DPH

5g/18R/2019 provedení zednických prací při 
opravě nářaďovny u atletického hři-
ště firmou Bezvastavby, s. r. o., 679 39 
Úsobrno 120, IČ: 07697635 za částku 
74.000 Kč bez DPH

5h/18R/2019 bezplatný pronájem sálu zámeč-
ku pro pořádání akce „Za muzikó Ma-
lou Hanou“ dne 7. 8. 2019

5i/18R/2019 smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a společností ČEZ Distribuce, a. s.  
o uzavření budoucí smlouvy o připo-
jení odběrného el. zařízení k DS č. 19_
SOBS01_4121549350 na připojení OM 
pro veřejné osvětlení cyklostezky Jevíč-
ko a pověřuje místostarostu podpisem 
smlouvy

6/18R/2019 cenovou nabídku firmy TATRA 
TRUCKS, a. s., Areál Tatry 1450/1, 742 
21 Kopřivnice k provedení servisní pro-
hlídky vozidla Tatra T 815 – 7 CAS 30 
rz 4E5 1991 za částku 51.579,10 Kč vč. 
DPH

7a/18R/2019 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 3070/1 - trvalý travní porost v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

7c/18R/2019 bezplatné poskytnutí kůrovcové 
kulatiny v množství 40 m3 T. J. SK Jevíč-
ko, z. s. na opravy oplocení a zařízení ve 
sportovním areálu

Usnesení 18. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 22. července 2019

7d/18R/2019 odeslání výzvy k úhradě smluvní 
pokuty ve výši 1.500,- Kč za nedodržení 
termínu sjednaného v kupní smlouvě 
stavebníkům garáží u židovského hřbi-
tova dle zápisu

8a/18R/2019 umístění pomocných madel po 
levé straně schodiště v bytovém domě 
č. p. 812 na ul. Pivovarská dle návrhu 
správy bytového a nebytového fondu

8b/18R/2019 domovní řád města Jevíčka pro 
potřeby zajištění jednotného postu-
pu užívání nájemních bytů a prostor  
s účinností od 1. 8. 2019

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/18R/2019 vedoucího organizačního od-

boru ve spolupráci se správcem sítě 
vytvořit na webových stránkách města 
kalendář obsazennosti městské chaty 
pro informování veřejnosti

5f/18R/2019 vedoucího organizačního od-
boru jednáním s Pardubickým krajem 
o možnosti bezúplatného převodu do 
majetku města nářaďovny u atletického 
hřiště u budovy Gymnázia v Jevíčku

Rada města Jevíčko neschvaluje
7b/18R/2019 záměr prodeje pozemku p. č. 

528 - orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí

Rada města Jevíčko uděluje
3a/18R/2019 souhlas provozovateli hotelu  

U Apoštola v Jevíčku s instalací a zastře-
šením letní zahrádky před hotelem

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/19R/2019 program 19. schůze rady města 

dne 5. 8. 2019
2a/19R/2019 přihlášení osoby k trvalému po-

bytu na adrese Pivovarská 812, Jevíčko 
dle zápisu

3a/19R/2019 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě 
o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Re-
gionem Moravskotřebovska a Jevíčska 
č. 2018-01 na zahradní kompostéry

3b/19R/2019 vybudování ostrůvku pro umís-
tění vhodného stromu a umělecké 

Usnesení 19. schůze Rady města Jevíčko konané dne 5. srpna 2019
plastiky v ulici Soudní před synagogou 
k připomínce osudu židovských občanů 
města Jevíčka, kteří zahynuli při holo-
caustu ve 2. světové válce a pověřuje 
starostu zajištěním uměleckého návrhu 
včetně ceny

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I n F o R M A C e
o konání 11. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
11. zasedání Zastupitelstva města Jevíč-
ka, svolaného starostou města Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 16. 09. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 08. 2019

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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3c/19R/2019 zakoupení párty stanu pro kul-
turní akce města do částky 18.950 Kč 
vč. DPH

5a/19R/2019 dodatek č. 1 nájemní smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura, 
a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, 
IČ: 04084063 na umístění komunikační-
ho zařízení v budově věže a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

6/19R/2019 provedení odborného průzkumu 
krovové konstrukce i stropních trámů 
na objektu klubovny Skautských oddílů 
v Jevíčku firmou Thermo Sanace, s. r. o., 
Brno

Rada města Jevíčko pověřuje
4a/19R/2019 starostu města zajištěním ceno-

vé nabídky na zadláždění zbytku ulice 
Růžová

Rada města Jevíčko neschvaluje
5b/19R/2019 umístění rozvodného pilíře na 

pozemek p. č. 550/69 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadateli dle zápisu

Rada města Jevíčko uděluje
2b/19R/2019 souhlas pro ZŠ Jevíčko k přijetí 

účelově určeného finančního daru od 
společnosti Women for Women, o. p. s., 
v rámci projektu „Obědy pro děti“ pro 
školní rok 2019/2020 ve výši 20.328 Kč 
pro období do 31. 12. 2019 a ve výši 
30.624 Kč pro období od 2. 1. 2020 do 
30. 6. 2020 a pověřuje ředitele ZŠ Jevíč-
ko podpisem darovacích smluv

Rada města Jevíčko doporučuje
4b/19R/2019 uzavřít dodatky č. 1 k uzavře-

ným smlouvám o budoucí smlouvě 
o služebnosti inženýrské sítě v rámci 
proběhlé akce „OPRAVA VODOVODU, 
KANALIZACE A KOMUNIKACE NA UL. 
RŮŽOVÁ A UL. SOUDNÍ V JEVÍČKU“ 
mezi Městem Jevíčko a soukromými 
vlastníky pozemků dle zápisu a dod-
láždění zbývající části ulice Růžová na 
základě zajištěné cenové nabídky sta-
rostou města

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

Město Jevíčko připravuje zájezd  
do divadla GONG  

v Praze na jedno z posledních představení 

Čochtan vypravuje  
v hlavní roli s Josefem Dvořákem,   

v sobotu 21. 12. 2019.

Zájezd bude koncipován jako celodenní návštěva vánoční 
Prahy s večerním divadelním představením. 

Předpokládaná cena zájezdu bude činit pro 1 osobu  800 – 
1000,-Kč (v ceně vstupné 399,- Kč + cesta autobusem).

Závazně se můžete přihlásit v Turistickém informačním cen-
tru v Jevíčku, Palackého nám. 1 po zaplacení zálohy ve výši 

400,- Kč na osobu. Uzávěrka přihlášek je 20. 9. 2019

Ceník naturálního obilí 2019
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

a
Chornická z.o.s., a.s.

Obilí se bude vydávat  
na posklizňové lince v Jaroměřicích 

od 2. 9. 2019   
po - čt od   8:00 – 11:00       12:00  – 15:00

V pátek se nevydává!

Zaměstnanci a pronajímatelé půdy 
- max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 350,-Kč/q  

(včetně DPH).
Ostatní - 500,-Kč/q (včetně DPH).

Platba pouze v hotovosti. Vydávat se bude do 
konce května 2020.

Info: p. Martinásek tel. 725 557 779

! Informace k městským bytům !
Vážení nájemci městských bytů v Jevíčku.
Oznamujeme Vám, že vzhledem ke změně správy bytového fon-
du města Jevíčka – zrušení příspěvkové organizace Podniku by-
tového hospodářství města Jevíčka a převodu na město Jevíčko, 
dochází ke změnám v oblasti legislativy a administrativy. 
Budou s Vámi postupně ve IV. čtvrtletí letošního roku, případně 
k datu ukončení platnosti stávajících nájemních smluv, uzavřeny 
nové nájemní smlouvy s novými podmínkami. Zároveň byl aktu-
alizován domovní řád města Jevíčka, se kterým je třeba se jako 
nájemce seznámit a kterým se jako nájemce řídit. Sledujte proto 
internetové stránky města Jevíčka (www.jevicko.cz), sekci Správa 
bytového a nebytového fondu. Zde naleznete k seznámení do-
movní řád města Jevíčka, návrh nové nájemní smlouvy, tiskopis 
žádost o přidělení městského bytu v Jevíčku, a další potřebné 
informace, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány.

Karel Skácel, Oddělení správy bytového a nebytového fondu
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                Letní prázdniny skončily a pro Basketbalový klub Jevíčko  
je to znamení, že se blíží začátek sezony 2019/20. Naše hráčky a hráči 
se v rámci letní přípravy pravidelně zúčastňují týdenního basketbalo-
vého kempu v  Jičíně. Letos tuto tréninkovou dřinu za účasti reprezen-
tačních trenérů mládeže absolvovalo 6 hráčů a hráček, kteří přijeli plní 
dojmů a zážitků z profesionálně vedeného tréninkového kempu. 
V nastávající soutěžní sezoně se budeme opět snažit co nejlépe repre-
zentovat město Jevíčko v nadregionální soutěži Juniorů U19, kde se 
kluci utkají s družstvy z Pardubic, Rychnova nad Kněžnou, Chrudimi, 
Vysokého Mýta, Litomyšle, Svitav a Havlíčkova Brodu. Rádi bychom 
navázali na výsledek v sezoně 2018/19, kde jsme při své první účasti 
v nadregionální lize obsadili páté místo, když jsme za sebou nechali 
družstva z Prahy (Kunratice) a okresního rivala ze Svitav. 
V srpnu proběhla úprava haly na Žlíbkách, která se stala naší domácí 
základnou. Díky novému obložení přibyla místa k sezení, což pro naše 
věrné fanoušky znamená více komfortu a zlepšení podmínek pro vy-
tvoření bouřlivé atmosféry zaplněné haly při domácích zápasech, kte-
rou naši kluci tak moc potřebují! 
V jednání je účast našich starších děvčat v nadregionální lize U19, kde 
spolupracujeme s družstvem BBK Brno. V minulé sezoně byla členkou 
brněnského družstva Natka Finsterlová a podávala skvělé výkony. Po-
kud vše dopadne dle vzájemné domluvy mezi kluby, budou holky hrát 
za BBK Brno a některá utkání odehrají v hale na Žlíbkách. V součas-
né době je to pro starší hráčky jediná možnost, jak si zahrát soutěžní 
utkání. Dorůstá nám další generace děvčat, která v budoucnu podpoří 
hráčskou základnu pro přihlášení do mistrovské soutěže.
V nejmladších kategoriích budeme pokračovat v tréninkových jednot-
kách v hale na ZŠ. Snažíme se hravou formou probudit v dětech zájem 
o sport, a pokud zůstanou u basketbalu i do dalších let, bude to pro 
budoucnost našeho mladého a stále ještě začínajícího klubu perspek-
tiva dobře fungujícího a zajištěného sportovního oddílu.
V současné době má klub čtyři certifikované trenéry mládeže. Nově se 
mezi trenérskou základnu zařadil Denis Mrvoljak, který úspěšně absol-
voval trenérský kurz v Brně. Bude tak hrajícím koučem.
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
Děti na tenisových kurtech 

Tenis Club Jevíčko by rád osvěžil svoji členskou základnu mladými te-
nisty, a proto pro začátečníky i mírně pokročilé uspořádal od 15. do 
19. července 2019 na dvorcích v areálu Žlíbka týdenní tenisový kemp. 
Zúčastnilo se ho 22 dětí ve věku 7 – 13 let. Během pěti dní se mla-
dí sportovci pod vedením zkušených trenérů seznámili se základními 
tenisovými dovednostmi. Nácvik úderů byl prokládán pohybovými 
aktivitami zaměřenými na všeobecný rozvoj obratnosti. Tenisové tré-
ninky zpestřily i rozmanité sportovní soutěže a míčové hry. Na závěr si 
všichni na památku odnesli vedle nových zkušeností a zážitků i drob-
nou odměnu. Věříme, že tenisový areál v Jevíčku podobně ožije i na 
podzim a mnozí účastníci kempu se stanou členy TC Jevíčko a budou 
pokračovat v pravidelném tréninku.

Petr Veselka

Hasičský letní tábor ve Finsku
Myslím, že vám nemusím představovat Finsko, zemi půlnočního slun-
ce. Ale chtěl bych vám povědět o zážitku, který se mohl uskutečnit jen 
díky spolupráci jevíčských a finských hasičů. Do Finska jsme tentokrát 
dorazili již v pátek, abychom se mohli také projít po krásách Helsinek. 
Do těch jsme se vydali v sobotu. Prohlédli jsme si helsinskou zoolo-
gickou zahradu, podívali se na město z ruského kola… A v neděli nás 
čekalo to hlavní, přesun na tábor Pistoliekki, tábor pro mladé finské 
hasiče. Ale nejedná se o tábor, kde by se děti zdokonalovaly v požár-
ním sportu. Finský model práce s mládeží je jiný, a tak si mladí hasiči 
vyzkouší, jak stříhat automobil, zachránit tonoucího z vody, jak správ-
ně slaňovat a mnoho dalšího. A pro ty, kterým je 17, jsou připraveny 
cvičné výjezdy. Tří z nich jsme se zúčastnili jako figuranti, neb bylo po-
třeba, aby si mohli vyzkoušet, že ne každý, na koho narazí, umí finsky 
nebo anglicky. Doufám, že jim zkušenost s námi aspoň trochu pomůže. 
Ovšem celý tábor nebyl jen o drilu. Byl i volný program, různé soutěže, 
například lezení do vrchu po bedýnkách, nebo jízda na kole, za kterým 
byl přivázán těžký řetěz. Také byly dvě diskotéky, mini a mega. Mega 
byla v pátek a sloužila jako rozloučení s táborem. Jsme velice vděčni, 
že jsme se tábora mohli zúčastnit a užít si ho s našimi finskými přáteli. 
Věřím, že mluvím za celou naši výpravu, když řeknu, že tábor byl úplně 
boží a doufáme, že se s některými z Finů zase potkáme a nejlépe co 
nejdříve.

Vít Václavek
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V Káčku
S novým školním rokem se blíží další sezóna čtenářského klubu Káčko 
při Základní škole Jevíčko. Proto se na chvilku vraťme v čase. V uplynu-
lém roce proběhlo několik čtenářských klubů, jeden z nich byl dvou-
denní. Klub na téma Strom jsme přenesli do klidného prostředí pen-
zionu Eden. V prostorách klubu či v blízkém okolí města jsme během 
roku pracovali s nejednou knihou a s nejedním textem. Recitovali jsme, 
psali, dramatizovali, ilustrovali, besedovali. Pozvání přijal pan Zdeněk 
Farkas, potomek Ondřeje Sekory, jehož jméno je spjato se sanatoriem 
nedaleko Jevíčka. Zúčastnili jsme se Dne poezie v Městské knihov-
ně ve Svitavách a zhlédli jsme výstavu o Jaroslavu Foglarovi, kterou 
zorganizovala knihovna jevíčská. Začátkem října klub přivítal studenty 
z PF Univerzity Palackého Olomouc, kteří přijeli na čtyřdenní studij-
ní stáž, a seznámil je se svou činností. Žáci vystupovali na veřejnosti 
v rámci Jevíčkovění či se aktivně zapojili do akcí literárního sdružení 
HaJaJi. Nesmíme zapomenout na úspěchy, kterých mladí literáti do-
sáhli. Tři recitátorky v okresním kole v recitaci, pak dvě ocenění z kola 
krajského. Na poli literárním jsme též  zaznamenali úspěch. Dvě třetí 
místa v celostátní literární soutěži O pardubický pramínek, kterou vy-

hlašuje Krajská 
knihovna v Par-
dubicích. Sezo-
nu jsme ukon-
čili Stopovanou  
s knihou, kterou 
pro mladší čte-
náře připravili 
ti, kteří opouští 
naše řady, jeli-
kož odchází na 
střední školy. Že 
žáky baví číst, 
nás přesvědčilo  

i to, že byl v prostorách školy aktivně využíván nově zřízený čtenářský 
koutek. Skvělou tečkou byl třetí ročník příměstského tábora Prázdni-
nová dílna s knihou, tentokrát na téma Prázdniny s duhou. Podrob-
nosti o jednotlivých akcích naleznete na www.klubkacko.wordpress.
com.

Jiřina Finsterlová a Hana Veselková

PŘÍBĚH KAPKY

Setkání s Duhou
8. – 12. července 2019 jsme se seznamovali, povídali si, četli, zpívali, 
psali, pozorovali, prohlíželi, popisovali, dramatizovali, cestovali, fotili, 
točili, vymýšleli, smáli se, spolupracovali a tvořili. Zkrátka jsme si užívali 
příměstský tábor čtenářského klubu Káčko. Téma DUHA účastníci brzy 
odhalili a pak nezbývalo než se pustit do tvůrčí práce. Vrtkavé počasí 
nám příliš nedovolilo vzdalovat se od našeho působiště ve Žlíbkách, 
kde jsme po celý týden tvořili a užívali si prázdninovou dílnu. V po-
ledne jsme si pochutnali na obědě v hotelu Morava. Výborná parta  
a dobrá nálada byly zárukou tvořivé zábavy s knihou. K vydařenos-
ti akce přispěla návštěva olomouckých parků a botanické zahrady.   
V pátek rodiče a hosté zhlédli ukázky toho, co mladí literáti během pár 
dní vytvořili. Během dílny nás inspirovaly pohádky Arnošta Goldflama  
O nepotřebných věcech a lidech, Tibet – Tajemství červené krabičky 
Petra Síse a Duhové pohádky Daniely Fischerové. Došli jsme až do 
Duhové země, kde žijí šťastně duhoví lidé. Dílna se uskutečnila za 
spolupráce SPDCH Třebařov a MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko 
o. p. s v rámci projektu Evropského sociálního fondu na podporu za-
městnanosti. Finančně program podpořili také rodiče a město Jevíčko. 
Fotografie či film z akce si můžete prohlédnout na www.klubkacko.
wordpress.com. 

Hana Veselková a Jiřina Finsterlová   

ČTENÁŘSKÝ KLUB KÁČKO

A tak jsem se dnes rozhodla,
že za životem poletím.
Do rybníků, do jezírek,
třeba svět si obletím!

Snad si všichni uvědomí,
že na velikosti nesejde.
Že i malá kapka vody
dokáže, co velká nesvede.

A jak tak kapka letěla,
přemýšlela, kde život bývá.
K názoru však dospěla,
že všude, i tam, kde zrovna létá.

Ať skončí v hlíně, v trávě, v moři,
všude cíle dosáhne.
Všude ta malá kapka vody
život najde a poté se rozplyne.

Síla je i v maličkostech,
jako v téhle malé kapce.
Teď slyšeli jste její příběh,
už víte, že když se chce, jde všechno lehce.
A kde ta kapka skončila?
Párkrát svět si obletěla,
pak do moře skočila.
Nakonec se rozplynula
a moře tak posílila.

Tak to zvládla, teď je v cíli.
Má život, kam se podívá.
A i přes její velkou píli
je teď šťastná, jako nikdy nebyla.

Barbora Vykydalová

Padá kapka, padá druhá.
Slunce svítí, bude duha.
Padá třetí, tím to končí.
Déšť pomalu ustává.
Však padá ještě jedna menší,
nějak hodně zvláštně doleva.

Kam to padáš? Co tu děláš?
Vždyť déšť je už dávno pryč!
Opozdilče! Proč padáš teď? A kam tak spěcháš?
Ostatní už nechytíš.

Tvoje sestry nejsou tady.
Jsou na cestě do země.
Vždyť já to vím. Ach, ty vaše rady...
Ať pokračují beze mě.

Celý život jsem jen v nebi, 
prý nejsem řádně vyspělá.
Chci, ale jako každá kapka vody, 
abych tam, kde je život, letěla.
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Skautky cestovaly časem
Ani letošní rok se neobešel bez účasti jevíčských skautek a světlušek 
na letním stanovém táboře v Trhonicích u Jimramova. A jako dlou-
holetá účastnice skautských táborů mohu prozradit, že mě skautské 
tábory provází životem déle než povinná školní docházka, a to už je 
co říct. Postupem času se má role měnila. Z nováčka na ostřílenou 
světlušku a poté i skautku. Skautku, která začala mít i nějaké jiné po-
vinnosti než jen hrát hry. Třeba se hrdinně krčit na hlídce se světluškou 
a v duchu si přát, aby ta sova nehoukala tak hlasitě. V tuto chvíli jsem 
si už vysloužila roli činovnice a upřímně ani nevím, kam se ty roky plné 
neopakovatelných zážitků poděly.  Na táboře utíká čas jiným, mírumi-
lovnějším tempem. My vedoucí i děti máme čas se na chvíli zastavit  
a užít si krásu přírody bez mobilních telefonů a technologií obecně. Na 
táboře nás provázela etapová hra „Cestování časem“, takže se účast-
níce mohly přenést do minulosti i budoucnosti za pomocí úžasné re-
kvizity, technického „funkčního“ vynálezu stroje času, vybudovaného  
s patřičnou dávkou kreativity. S obrovským ohlasem se setkal napří-
klad pobyt v době první světové války. Prolézání bahnem a vojenský 
výcvik jsou prostě mezi děvčaty velice oblíbené kratochvíle. Na dru-
hou stranu ne příliš atraktivní aktivitou byla stavba přístřešku, kte-
rá ovšem byla završena následným přenocováním, jež bylo naopak 
hodnoceno jako jedna z nejlepších aktivit tábora. Ze začátku se sice 
některé méně zkušené tábornice musely překonávat, ale nakonec se 
všechny holky ráno na rozcvičce usmívaly. Občas je prostě potřeba 
vystoupit z konformní zóny a vyzkoušet si něco nového, neobvyklého 
a překonat strach. Od toho jsme tu třeba my skautky a naše nezapo-
menutelné tábory…

Veronika Řehořková

Jevíčští SKAUTI a jejich 30. tábor v Trhonicích
Tento rok v červenci tomu bylo již po třicáté, co jevíčští skauti společně 
tábořili, tentokrát na louce u historického trhonického mlýna. A ani 
po tolika letech se nevytratilo nadšení, s nímž 28. oddíl Petra Müllera 
každé léto vztyčuje státní vlajku na stožár. Tábor trvající 15 dní čítal 35 
účastníků, od nejmladších vlčat až po léta aktivní skautské činovníky, 
kteří se ve dne v noci věnovali svým svěřencům, ať už se záměrem 
skautské výchovy a trénování příslušných dovedností, tak i v podobě 
doplňkového programu. Letošní téma sci-fi etapové hry „S.T.A.L.K.E.R. 
2019“ bylo vskutku drsné a fyzicky náročné. Mladí skauti se přenesli do 
post-apokalyptického světa ruských spisovatelů, bratrů Strugatských. 
Součástí programu byly i dlouhé výpravy za krásami Chráněné krajin-
né oblasti Žďárské vrchy. Za mimořádně povedený ročník trhonického 
tábora je potřeba poděkovat všem organizátorům, a především vůdci 
místního chlapeckého oddílu br. Petrovi Votroubkovi, který má zásadní 
podíl na udržování této dlouholeté tradice.  

Petr Janíček  

Fotky z našich táborů se nachází na FB: Skautské oddíly Jevíčko

Od našich čtenářů
Zpovekaná tetička 

Bývalá primátorka hlavního města Prahy v letech 2014 až 2018 paní 
Adriana Krnáčová mimo jiné proslula také svými drobnými prostoře-
kými výroky. Když v hlavním městě kvůli uzavírkám kolabovala dopra-
va, nazvala obyvatele metropole „zpovykanými Pražany“. A bylo její 
„slavné“ prohlášení na světě.
Bláhově jsem se domníval, že tento přívlastek ve smyslu zhýčkaní, roz-
mazlení neboli zvyklí na komfort, si v rámci mírného rozčilení vypůj-
čila z rodného slovenského jazyka. Když jsem byl na Slovensku, se 
zvědavostí sobě vlastní, jsem se ptal několika místních lidí. K mému 
zklamání mně unisono odpovídali, že toto slovo nikdy neslyšeli, a že 
je tedy neznají.
Krátce poté jsem navštívil svoji jevíčskou tetičku Mařku. Zrovna měla 
doma vzácnou návštěvu. Přijela za ní totiž její nevlastní sestra Filomé-
na z hanáckých Vrbátek. Byly právě doslova zabrané do tajuplného 
rozhovoru, a tak jsem raději vypnul svůj sluch a zalistoval v městském 
Zpravodaji. Najednou ale slyším zvýšený hlas šumné Filomény: „Te, 
Mařko, te seš ale pěkně zpovekaná!“
V tu chvíli jsem zpozorněl a začal jsem dále přemýšlet o původu slova 
zpovykaný. Nedalo mně to, a tak jsem se nakonec v odborných jazy-
kových kruzích dozvěděl následující:
Slovo povyk v nářečním významu v oblasti Hané, Valašska a Lašska 
znamenalo či původně znamená zvyk. (Z tohoto hlediska tedy nejde 
o řev, pokřik, rámus…) Když si totiž někdo ve vyjmenovaných oblas-
tech na něco uvyknul, tak to byl jeho povyk. Takže sloveso zpovykat 
z těchto moravských nářečí lze vyložit například takto: být zkažený 
tím, že jsem si na něco dobrého zvykl. No a od tohoto slovesa je dále 
utvořeno přídavné jméno zpovykaný. A tak jsem se k mému překva-
pení a údivu dozvěděl, že význam či původ slova zpovykaný se zrodil 
hnedle za mými rodnými humny, kde jsem žil a vyrůstal.
Odkud tento přívlastek převzala dnes už bývalá paní primátorka hlav-
ního města, zůstává pro mě malou záhadou. I když nepatří do spisov-
ného slovenského jazyka, nelze ovšem ani vyloučit, že se z uvedených 
moravských nářečí dostalo do sousedních západoslovenských dialek-
tů.
Ať tak či onak, v každém případě se paní primátorka „proslavila“ dnes 
už známým úslovím o zpovykaných Pražanech, což ale nic nemění na 
faktu, že i moje oblíbená jevíčská tetička Mařka jest podle paní Filo-
mény z Vrbátek také pěkně zpovykaná!

Pavel Kyselák

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO
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Městská knihovna Jevíčko
Městská knihovna Jevíčko má pro vás v září připraveny tyto pořady …

Výlet do Znojma
Putování po historických městech nás tentokrát zavede do Znojma. 
V sobotu 14. září 2019, spolu s průvodcem panem Janem Valíčkem 
navštívíme nejkrásnější místa města his-
torie a vína. 
Odjíždíme v sobotu 14. září 2019 v 7.00 
hodin od Gymnázia v Jevíčku.
Na zájezd se můžete přihlásit v Městské 
knihovně v Jevíčku.
Znojmo je krásné historické město, ne-
nechte si ujít prohlídku města se zají-
mavým výkladem našeho osvědčeného 
průvodce.
Nebojte se, pokud nemáte s kým vyrazit, nohy vám tak rychle nebě-
hají – na našich výletech se nebudete cítit handicapováni.
Těšíme se na Vás. 
Cena zájezdu 480,- Kč.

Mé dětství v socialismu - Listování
V neděli 22. září 2019 v 18.00 hodin si v sále zámečku připomene-
me 30. výročí sametové revoluce příběhy, které si sami pamatujete.  
A pokud ne, tak přijďte juknout, jaké to bylo. 
Máte-li doma dospívajícího – vezměte jej nahlédnout do doby, která 
nebyla tak lehká.
U příležitosti  25. výročí Listopadu ´89 desítky známých osobností  
připravily mozaiku příběhů, emocí a vzpomínek na svá dětská léta  
v období socialismu. Vykreslují mimořádně plastický obraz doby, 
kterou zažila stále ještě naprostá většina z nás.

V roce 2019 slavíme 30. výročí sametové revolu-
ce, zavzpomínejte s nimi na dobu, 
která měla trvat na věčné časy.
Děti dokážou být mimořádně citlivé na věci, s nimiž 
se dospělí už dávno smířili. Dokážou 
ze své perspektivy mnohem intenziv-
něji vnímat absurditu, nesmyslnost  
i krásu. Patříte také mezi děti sociali-
smu?
Pak ve vás vtipné, dojemné, mrazivé 
a originální texty zaručeně vyvolají 
proud vašich vlastních vzpomínek, 
emocí a zážitků z té doby.
Nebo jste se narodili až po sameto-
vé revoluci? Potom zůstanete v úžasu 
nad tím, v čem vaši rodiče museli kaž-
dodenně žít a jak moc se tehdejší svět lišil od dnešního.  
- účinkují: Pavel Oubram (alt. Gustav Hašek) a Věra Hollá
Vstupné 50,- Kč

Září nám vrátilo běžnou půjčovní dobu.
Knihovna je otevřena:

Pondělí  12.30 - 18.00
Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek  
Sobota 8.00 - 11.00

 

 

DON QUIJOTE de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“
                          
Vážení přátelé,
dne 6. 9. 2019 zavítá do Jevíčka
přední světový chůdoherec   Lennoire   
Montaine s vynikající komedií  
Don Quijote de la Ancha
-  nejhranějším  představením  v  Evropě.

Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Po-
lívky můžete zhlédnout 
v PÁTEK 6. ZÁŘÍ V 19:00 V SÁLE KINA ASTRA.  
Představení přináší pohodu a spoustu smíchu, také však 
potěšující dárečky. Je vhodné i pro rodiny se školními 
dětmi.

Pořadatelem představení je 
Město Jevíčko.
Předprodej v TIC Jevíčko 
od 26. 8.
- v předprodeji 100,- Kč / 
na místě 130,- Kč

Představení se uskuteční v 
rámci projektu COMENIUS 
2019 - Podpora kultury s EU
 

                          

Město Jevíčko a Klub přátel  Vás zve na

JOSEF DVOŘÁK 
vypravuje (v) Jevíčku 

9. 9. 2019  18.00 hod.
 Kino Astra

Předprodej vstupenek od 1. 8. 2019, Turistické informační centrum 
Palackého nám. 1, Jevíčko , tel: 464 620 539, www.jevicko.cz

Vstupné (místenkové):  v předprodeji 150 Kč  v den akce a na místě 200 Kč
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Informace o firmě najdete na: www.genoservice.com
Telefonní číslo: +461 311 036

Životopis posílejte na email: personalni@genoservice.com

Zemědělský technik

Zootechnik 

Zemědělský poradce 
pro živ. výrobu

Minimální stupeň vzdělání:

SŠ nebo VŠ v oboru zemědělství  
(popř. veterinární) 
živočišná výroba (skot)

Požadované dovednosti:
▪ základní znalost PC
▪ základní znalost RJ - výhodou
▪ základní znalost AJ - výhodou
▪ řidičský průkaz - skupina B - výhodou
▪ časová flexibilita

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ:

inzeratSD137x202.indd   1 08.08.2019   9:23:27
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rovýchodní část města Jevíčka. V modernizované budově probíhají 
montáže pro zákazníky, jakými jsou například Audi, Peugeot, Por-
sche, Škoda nebo Volkswagen. 
Slavnostní otevření se konalo 19. července 2019. Návštěvníci a za-
městnanci se mohli občerstvit a absolvovat prohlídku závodu ko-
mentovanou zkušenými pracovníky. Prohlídka umožnila zúčast-
něným nahlédnout na jednotlivá pracoviště, skladovací plochy se 
systémem pojízdných regálů, prohlédnout si roboty, samotné spoi-
lery v různých fázích montáže a dozvědět se více o technologii vý-
roby. Mezi návštěvníky patřili také členové vedení skupiny REHAU, 
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a starosta města Je-
víčka Dušan Pávek. 

Zajímavost: Již vzrostlé stromy v areálu firmy, které před 15 lety sá-
zeli žáci Základní školy v Jevíčku, měly původně nové stavbě ustou-
pit. Nicméně i přes složitá jednání se nakonec současný ředitel závo-
du Josef Vokoun zasloužil o jejich ponechání. 

REHAU působí v České republice již 27 let. V roce 1992 byla založena 
obchodní centrála v Praze, v roce 1994 následovala v Moravské Tře-
bové výstavba prvního závodu. O 17 let později byl otevřen závod  
v Jevíčku. REHAU během let opakovaně investovalo do svých čes-
kých poboček, které mají v současné době přes 1000 zaměstnanců. 
REHAU je nezávislá a stabilní rodinná společnost s více než 20 000 
zaměstnanci ve více než 170 pobočkách po celém světě. Již více než 
70 let se REHAU soustředí na zpracování polymerů a usiluje o to, aby 
vyrobené produkty byly stále lehčí, pohodlnější, bezpečnější a efek-
tivnější a dodává inovativní produkty do zemí celého světa.
 

REHAU – Důvěra. Spolehlivost. Inovace. Přidejte se k více než 20 000 zaměstnancům na některém ze 170 výrobních závodů a
zastoupení ve světě a posouvejte spolu s námi hranice možného v oblasti kvality, funkčnosti a trvalé udržitelnosti v
automobilovém průmyslu.

Zažijte s námi fascinující svět automotive!

• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu

• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100% měsíční mzdy

• volno si užíváme celých 5 týdnů

• máme firemní kantýnu a přispíváme na stravování

• přispíváme na penzijní připojištění 6 000 Kč/rok

• na bytové účely rádi zapůjčíme až 100 000 Kč

• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců 

(k životním a pracovním jubileím, ke svatbě či k narození dítěte)

• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu do práce (dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok)

• podporujeme volnočasové aktivity

v závodě Jevíčko
DOPLŇUJEME POZICE VE VÝROBĚ

Chcete se také stát součástí REHAU?
Kontaktujte naši kolegyni paní Lindu Krausovou, linda.krausova@rehau.com, 465 357 325

REHAU Automotive, s. r. o., personální oddělení, Biskupická 781, 569 43 Jevíčko

25.200 Kč
už po půl roce
od nástupu

Co čeká na každého?

23.000 Kč
novou nástupní mzdu

GARANTUJEME

Firma REHAU investovala zhruba 6,8 milionu Eur do rozšíření 
závodu v Jevíčku a vytvořila tím tak desítky nových pracovních 
příležitostí v regionu. Oficiální otevření se konalo 19. července 
2019. REHAU Jevíčko je 
dodavatelem automo-
bilového průmyslu již 
od roku 2011. S ohle-
dem na růst poptávky 
byl postaven nový zá-
vod PEPSIN zaměřený 
především na montáže 
zadních spoilerů. 
Budova s názvem PEP-
SIN, jejíž stavba započala 
v březnu 2018, se skládá  
z montážní, logistické  
a administrativní části.  
Prostor pro montáže 
zaujímá plochu 2 800 m2  
a logistická plocha se  
rozkládá na 4 000 m2. 
Celkově v závodě PEPSIN 
najde uplatnění přibližně 
170 nových zaměstnan-
ců. Původní a nový zá-
vod odděluje záplavový 
kanál. Ten by měl elimi-
novat případnou povo-
deň, která v minulosti již 
několikrát postihla seve-

REHAU rozšiřuje závod v Jevíčku
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TJ Jevíčko, z.s.
Míčový sedmiboj dvojic 15. ročník

V sobotu 20. 7. 2019 proběhl v hale a ve sportovním areálu na Žlíb-
kách jubilejní 15. ročník Míčového sedmiboje dvojic. Sedmiboje se 
zúčastnilo 8 dvojic z Mor. Třebové, Mostu,  Jevíčka a okolí. Utkaly se  
v tenise, pingpongu, nohejbale, petangu, basketbale (hody na koš), 
házené (hody na bránu) a fotbale (kopy na přesnost). Konečné pořadí 
sedmiboje:

1. Petr Veselka, Tomáš Konečný   43b.   
2. Radomil Sedlák, Rudolf Grepl   43b.
3. Tomáš Müller, Jiří Bulička    33b.
4. Martin Schuppler, Lad. Kritzbach st. 32b.
5. – 6.  Jiří Čekal, Lad. Kritzbach ml.  24b.
5. – 6. Luboš Vykydal, Adam Bartuněk 24b.
7.    Kamil Hrubý, Robert Hrubý   21b.
5. Radek Vymětal, Antonín Vymětal  18b.

Děkujeme Městu Jevíčko, všem sponzorům a pořadatelům za hladký 
průběh tohoto tradičního sportovního míčového letního klání.

Za TJ Jevíčko Radomil Sedlák
   

Tenis club Jevíčko, z.s.
O víkendu 28. – 29. 7. 2019 proběhl tradiční deblový tenisový turnaj  
O jevíčskou věž memoriál Přemka Ryše, 14. ročník. Turnaje se zú-
častnilo 10 dvojic z Jevíčka, Prahy, Brna, Letovic, Boskovic a dalších 
tenisových mekk.
Letošní ročník ovládla pražská deblová dvojice Miloš Táborský, Vlasta 
Sommer, která ve finále přehrála tradiční jevíčský pár Petr Veselka, Ra-
domil Sedlák.
Děkujeme Městu Jevíčko  
a všem sponzorům, pořada-
telům, organizátorům a všem, 
kteří pomohli,     za podporu 
tohoto tradičního, srdečního 
turnaje.
Děkujeme Pavlu Lieblovi za, 
jako každý rok, výtečné mak-
rely, Nahidkovi Mrvoljakovi za 
skvělé steaky, našim ženám za 
skvělé občerstvení v klubovně od pátku do neděle, všem členům TC 
Jevíčko za pomoc při uspořádání tohoto turnaje a Kavárně - Bar 2. svět 
za skvělé občerstvení pro všechny účastníky tohoto turnaje.
Miloš Táborský je již třetím členem z rodiny Táborských, kteří turnaj  
O Jevíčskou věž vyhráli, a byl tímto uveden do síně slávy vítězů tohoto 
turnaje. Ze všech účastníků bylo na kurtech celkem již 12 vítězů tohoto 
turnaje.
Výsledky turnaje:
1. Miloš Táborský, Vlasta Sommer – Slovan Svoboda, LTC Radotín
2. Petr veselka, Radomil, Sedlák – TC Jevíčko
3. - 4. Jiří Drvota, Štěpán Maděra – Slovan Svoboda
3. – 4. Jiří Bartoníček, Miroslav Pašek – LTC Radotín

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Tenis club Jevíčko, z.s.
O víkendu 3. 8. - 4. 8. 2019 proběhl tradiční tenisový turnaj O Jevíč-
skou věž a pohár města. Turnaje se zúčastnilo rekordních 30 hráčů  
z Jevíčka, Brna, Letovic, Blanska a dalších měst.
Děkujeme Městu Jevíčko a všem sponzorům, pořadatelům a všem, 
kteří pomohli, za podporu tohoto tradičního pokračovatele našeho 
jevíčského turnaje.
Oficiální výsledky najdete na www.cztenis.cz
Výsledky turnaje:
Dvouhra:
1. Karel Modrák
2. Tomáš Elísek
3. - 4. Dominik Rouchal
3. – 4. Jan Zezula
Čtyřhra:
1. Tomáš Elísek, Jiří Hlaváček
2. Dominik Rouchal, Jan Krejčí
3. – 4. Jan Zezula, Karel Modrák
3. – 4. Petr Ulrych, Martin Drábík

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Přehled akcí Jevíčko ZÁŘÍ 2019
6. 9. 19:00 Don Quijote de la Ancha, sál kina Astra

9. 9. 18:00 Josef Dvořák vypravuje (v) Jevíčku,  
  sál kina Astra 

14. 9. 11:00 Soutěž ve vaření kotlíkového guláše,  
  Pivovarský park

14. 9. 18:00 Solitutticelli cello ensemble, synagoga

16. 9. 16:00 11. zasedání Zastupitelstva,  
  Zasedací místnost MěÚ

21. 9. 09:00 Celosvětový den úklidu přírody, Žlíbka

22. 9. 18:00 Listování – Mé dětství v socialismu, sál zámečku

26. 9. 19:00 XV. Protohistorická konference archeologie  
  barbarů 2019, aula gymnázia

27. 9. 19:00 Libor Šmoldas a Zeurítia, synagoga

28. – 29. 9. 09:00 Prodejní výstava králíků, holubů a drůbeže,  
  areál chovatelů

Rodinné centrum Palouček, z.s. pořádá
v prostorách synagogy v Jevíčku

BAZAR
DĚTSKÉHO PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ,

SPORTOVNÍCH  A KOJENECKÝCH POTŘEB

1. 10. 2019    13-18 hodin       příjem věcí a prodej
2. 10. 2019  13-18 hodin   prodej
4. 10. 2019 15-16 hodin výdej neprodaných   
  věcí a utržených peněz

Do prodeje přijímáme oblečení a obuv pro podzimní  
a zimní sezonu do velikosti 170.

Dále pak zimní sportovní potřeby a obuv.

Manipulační poplatek je 10% z utržené částky.

Kontakt: Jana Junková, repak2005@volny.cz,  
727 911 474

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek.

TĚŠÍME SE NA VÁS !
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Společenská rubrika
srpen 2019

Naši jubilanti: 

Zdeňka Svojanovská 
Marie Navrátilová 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice

  21. ročník Biskupického kaléšku
21. ročník Biskupického kaléšku, KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU  
5. ŘÍJNA 2019, se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem 
zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky 
Biskupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně pod čísly, 
může degustovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  
Nejlepší vzorek, podle dosažených bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby vzorky 
slivovice do letošního ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději do 
20. září 2019 na níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde 
letos vystoupí Duo Jamaha z TV Šlágr, Etien Band Jevíčko, skupina MARASD a TITANIC.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice, 
tel. 776 016 525.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3. místo 1000,-Kč + věcný dar, 
4.- 5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.        
      Organizační tým kaléšku

Pozvánka
V sobotu 7. září 2019 v 15.00 hod 
pořádá ČČK Biskupice v prostorách 
technického zázemí obce (bývalé 
JZD) „Pyžamový den“. To znamená, 
že se všichni sejdeme a oblékneme  
se do různých pyžam, nočních koši-
lek, župánků a nočních úborů. Zve-
me holky, kluky, maminky, tatínky, 
babičky i dědečky. Pro všechny je 
připravená bohatá tombola, různé 
soutěže pro jednotlivce i skupiny. 
Samozřejmě že nebude chybět ob-
čerstvení, hudba k tanci i poslechu. 
Tak neváhejte a přijďte si s námi 
zasoutěžit, zatancovat, pobavit se  
a hlavně vesele a s úsměvem vykročit 
do nového školního roku. Těšíme se 
na všechny „PYŽAMÁKY“

Helena Neuerová, ČČK

 Přání školákům
Rádi bychom popřáli všem prv-
ňáčkům, školákům a studentům 
krásný začátek školního roku. 
Přejeme mnoho úspěchů a zvlád-
nutí všech úkolů, které si předse-
vzali. A tak udělejte první krok, 
více než úspěšný, a mějte báječný 
celý rok.

Obec Biskupice

 XIII. Víkendový pobyt pro děti v Biskupicích
Přichází čtvrtek před posledním víkendem měsíce 
července 2019 a začíná už XIII. ročník víkendového 
pobytu pro děti na Střelnici v Biskupicích.
Program tábora byl opět zaměřen na pohyb dětí  
v přírodě, kde týmy červená, modrá a žlutá soutěžily 
v poznávání názvů rostlin, stromů, květin a živoči-
chů. 
Páteční celodenní výlet do Westernového městečka 
v Boskovicích zaujal děti programem divadel indi-
ánských a kovbojských, scénkami, dobovými kostý-
my i stavbami. Čtvrteční a páteční vysoké sluneční 
teploty děti využily na koupání ve třech bazénech  
v areálu Střelnice. Sobota proběhla ve formě sou-
těží v lese, loukách, u potoků a na hřišti. Po odpo-
ledním představení poslušnosti psů z kynologické-
ho klubu Jaroměřice následoval maškarní karneval, 
opékání párků a jako každý večer – kino. V nedělním 
dopoledni starší děti hledaly v okolí Biskupic tajně 
ukryté schránky a mladší děti „šipkovanou“ došly 
do pěkného prostředí Biskupického mlýna. 
XIII. ročník se těšil z příznivého počasí a programu, 
ale bez práce, všech, kteří se zapojili do zajištění 
zdárného chodu tábora, by tábor pro děti neexis-
toval. Nyní přichází moje upřímné poděkování za 
všechny děti a zúčastněné víkendového pobytu 
pro: AVZO Biskupice za technickou podporu, Obci 
Biskupice za technickou podporu, sponzorům, 
MUDr. Tomášovi Julínkovi za zdravotní pohotovost, 
kynologickému klubu z Jaroměřic, Petru Navrátilo-
vi, všem dobrovolným vedoucím a kuchařkám, paní 
Janě Jenišové za výbornou omáčku, panu Trojanovi 
za zapůjčení várnic, panu Hlouškovi za domácí těs-
toviny, Martinu  Žilákovi – děti si mohly pochutnat 
na palačinkách s různými náplněmi a také na zmrz-
lině a v neposlední řadě všem maminkám a babič-
kám, které napekly buchty, darovaly vajíčka, mar-
meládu, domácí šťávu …  
Sponzoři: Pavel Foret, manželé Frumoltovi, Martin 
Marek, Anna Sekerková, Jitka Foretová, Jaroslav Při-
chystal, Libor Maňák, Lucie Bálková, Jan Honzírek, 
Daniel Slouka, Dvořák conte s.r.o, ing. Drak s.r.o, Ra-

bbit Trhový Štěpánov a.s. provoz Jevíčko, ERGO spol. s r.o Chornice.
                                                                                                              Pavel Foret
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! UPOZORNĚNÍ !
Oznamujeme občanům, že v pátek 6. září 2019 bude do 

naší obce přistaven kontejner  
na směsný komunální odpad. 

Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních 
vod a uložení odpadu bude možné pouze za pří-

tomnosti pracovníků obce a to:

v pátek 6. září 2019 od 16:00 do 18:00 hod.

v sobotu 7. září 2019 od 8:00 do 12:00 hod. a od 
13:00 do 17:00 hod.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevejde do popelnic, papír, lepenka 

(lepenkové obaly větších rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů 
např. demižony, zrcadla, textilní materiál (např. koberce), dřevo 
(např. vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, 
plasty (např. obaly větších rozměrů – sudy), kovy (např. kovový 

nábytek, sudy), objemový odpad neobsahující nebezpečné 
látky atd. 

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly obsa-

hující zbytky nebezpečných látek, barvy

! UPOZORNĚNÍ !
Upozorňujeme občany, že 4. září 2019 

 (středa) se v naší obci uskuteční  
mobilní sběr  

nebezpečného odpadu.
Časový harmonogram:

14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice  
u hasičárny

Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

Nebezpečným odpadem se rozumí zejména:
plechovky od barev, znečištěné hadry, odpadní kyseliny, 
odpadní ředidla,  obaly obsahující zbytky nebezpečných 

látek,  filtry, pneumatiky 
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci září: 

 Ivo Vymětal
 Marie Továrková
 Hana Danihelová
 Josef Večeřa
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

OHLÉDNUTÍ ZA CHORNICKOU POUTÍ
Druhý srpnový víkend je v naší obci tradičně spjat s poutí. Atrakce byly 
různorodé a udělaly radost nejen dětem, ale i dospělým. 
Návštěvníci mohli zhlédnout výstavu drobného zvířectva, taneční 
vystoupení členek TJ Sokol Chornice či fotbalové utkání, sobotní program 
pak završila pouťová zábava. Počasí nám nebylo příliš nakloněno, ale  
i tak se lidé přišli pobavit. Nedělní odpoledne zahrála k tanci i poslechu 
kapela GAVA BAND. Bohaté občerstvení, doufáme, uspokojilo všechny 

labužníky.
Děkujeme Obci Chornice, 
kulturní komisi, rybářům, 
chovatelům a členům sokola 
za zdárný průběh Chornické 
pouti. Jsme velmi rádi za 
přínosnou spolupráci místních 
spolků podporovanou naší 
obcí.
 Za TJ Sokol Chornice, 

z.s. Blanka Mauerová

Připravujeme  
na říjen

Pátek 11. října od 18:00 
hod. další putování s Jirkou 

Kolbabou s poutavým 
vyprávěním z jeho cest.  

Téma besedy bude  
Ukradená země  

cesta napříč USA). 

Vstupenky jsou  
v předprodeji v kanceláři 

OÚ, tel. 461 327 807.
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 SDH CHORNICE si Vás dovoluje pozvat na

14. SRAZ  OSMIČKÁŘŮ  
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE 

7. ZÁŘÍ 2019
Program: 
13:00 – 13:30   sraz účastníků  
13:45       nástup družstev  
14:00      začátek a průběh soutěže
   
Po celou dobu soutěže zajištěno 
bohaté občerstvení – langoše, guláš, tortilly...
točené pivo Bernard
K tanci a poslechu hraje DJ Láďa. 
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Bešterenec a ti druzí
Proměňující se světelné podmínky vlahého srpnového 
večera poskytly dokonalou kulisu letošním Oživlým po-
věstem. Při křtu jaroměřických Cyrilem a Metodějem ješ-
tě bylo vidět a ani na vodníka přihlížející nemuseli svítit. 
Cesta ke Stráži se ale halila do šera, takže Franta Žlibků 
mohl udeřit nečekaně jako správný loupežník a lucernič-
ky i kapesní svítilny již přišly vhod.  U hašteřivých čertů  
v Kadrmaně už byla úplná tma. Kalvárii osvětlily veliké 
lampy a její zakladatelé se tak ukázali v tom nejlepším 
světle. Prostranství před Dvoustovkou v záři pouličních 
lamp bylo důstojnou scénou pro zápas Jindřicha Zdíka  
a knížete Konráda.  Středověká zbroj rytíře Jana z Linhartic 
odrážela bohužel pouze veřejné osvětlení, protože zata-
žené nebe nepropustilo jedinou hvězdičku.  Ve tmě za zá-
mečkem čekal Bešterenec, jež si při jízdě na černém koni 
srazil hlavu a pak už se s přítomnými přišli rozloučit Bílští 
z Kaříšova, stavitelé renesanční budovy. Na závěr prozáři-
la nádvoří zámečku ohňová show a potom se návštěvníci 
rozešli do tmy.
Závěrem se sluší poděkovat obci Jaroměřice za podporu, 
Mgr. Michalu Schusterovi za poutavý komentář u jednot-
livých zastavení, šermířské skupině GONFANON a dob-
rovolníkům, kteří představovali jednotlivé bájné postavy z jaroměřické historie a zajišťovali 
organizaci. Dík patří také početným návštěvníkům, za to, že si z lákavé nabídky akcí pro tento 
večer vybrali právě Oživlé pověsti.

Obecní knihovna

Zájezd do Úsobrna
Po loňském úspěšném zájezdu do Velké Roudky se letos vydal autobus z Jaroměřic do Úsobrna.  
I přes možná úsměvnou vzdálenost byl o zájezd zájem a jeho kapacita byla naplněna. Přes 
padesát účastníků se tak sešlo po polední bouřce ve Úsobrnském kostele, kde je přivítal pan 
starosta Petr Komárek. Procházka za historií vsi měla několik zastávek. U obchodu nám Mi-
chal Schuster pověděl o místních mlýnech, na obecním úradě jsme si prohlédli místní muzeum  
a po prohlídce sklárny jsme se společně občerstvili na Ranči Úsobrno. Děkujeme Mgr. Michalu  
Schusterovi za jeho poutavé vyprávění a těšíme se na další zájezd za historií našeho okolí.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci září své významné narozeniny oslaví:

LUDVÍK BATELKA

JOSEF HÁJEK

LEOPOLD ÖHLER

JANA PRCHALOVÁ

MILOSLAVA RÉDOVÁ

AnnA ŠnoBlová

MARIe vávRová

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

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

ANTONÍN BRÁZDA
JIŘÍ CHARVÁT

Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

Módní přehlídka 
Příležitostí k nákupu zajímavé módy v oko-
lí moc není. Proto řada dívek a žen ocenila 
červencovou módní přehlídku jako možnost 
vyrazit do společnosti a zároveň si pořídit 
něco pěkného na sebe. Nositelné, slušivé 
a cenově dostupné halenky a šaty firmy BB 
Styling podtrhl bezchybný makeup zajiš-
těný vizážistkou Lucií Plocrovou. Přehlídku 
doprovodila Helena Vykydalová přesným 
a zábavným komentářem a hudební pod-
kres zajistila skupina Čas lesa. Na úspěchu 
akce má velký podíl občerstvení, zajištěné 
SPOZ. Velký dík patří všem, kteří se podí-
leli na organizaci a také Petru Bomberovi, 
který na přehlídce zajistil ochutnávku vín  
z nabídky Vinotéky a pivotéky Jaroměřice.

Obecní knihovna a SPOZ

Pouťové slavnosti pod Lavičnou IXX. ročník
21. července proběhla v naší malé dědince Nový 
Dvůr tradiční pouťová akce, která měla letos 
pěknou účast. 
Tímto bych chtěl poděkovat všem účinkujícím, 
hasičům SDH Jaroměřice a především pořadate-
lům, kteří připravili celý areál hřiště, vybudovali 
nové pódium, novou udírnu, skvělé osvětlení  
i nový dřevěný kříž na horním konci vesnice, 
který otec Pawel Wójciak znovu vysvětil. Bude-
me se tedy těšit na příští jubilejní 20. ročník. 

Jaroslav Havlíček
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Mise Pojeďme znovu do Anglie splněna!
Koncem května se zájemci z druhého stupně ZŠ Jaroměřice zú-
častnili poznávacího zájezdu Anglie. Ubytovaní byli v hostitelských 
rodinách v  městečku Worthing, které se nachází necelé dvě hodi-
ny cesty od Londýna. Žáci měli možnost komunikovat s rodilými 
mluvčími, vyzkoušet místní kuchyni a vidět památky, o kterých se 
učí ve škole.
Zájezd zahrnoval dvoudenní prohlídku Londýna, kde jsme viděli 
London Eye, Parlament, Big Ben, Westminster, Buckinghamský pa-
lác, Tower a další významné památky. Dále jsme navštívili Ports-
mouth, v minulosti rušný námořní přístav, muzeum lodí, Spinnaker 
Tower a také Action Stations. Poté jsme vyrazili do Brightonu k Roy-
al Pavilion, prošli se po molu Brighton Pier dlouhém 512m a dojeli 
až k útesům Seven Sisters. 
Díky krásnému počasí se výlet opravdu vydařil a my na něj budeme 
rádi vzpomínat. 

Mgr. Růžena Bohatcová

10. 9. ZÁVODY VŠEHO, CO MÁ KOLA, úterý, od 16:30, VČ. Závody 
strojů s vlastním pohonem. Nastartujte svoje kola, koloběžky, 
tříkolky, odrážedla i kočárky a přijďte otestovat svoji rychlost  
a zručnost. Závodní stroje a helmy s sebou! 

15. 9. JAROMĚŘICKÁ PODZIMNÍ POUŤ
20. 9. JÓGA PRO MIMI A MAMI, každý pátek, od 10:00, VČ. Oblíbené 

cvičení pro děti od 3 do 6 let a jejich maminky s MgA. Zdeňkou 
Selingerovou. Seznámení se základními jógovými pozicemi 
hravou formou, procvičení jemné motoriky, masáž nožní klenby, 
výtvarné okénko, všechno v pohodové náladě a tempu. Cena 
200Kč za měsíc nebo 70Kč za lekci.

19. 9. ŽIVOT, STUDIUM A PRÁCE VE VELKÉ BRITÁNII, čtvrtek, 
od 17:00, VČ. Beseda s Martinem Geršlem o roce stráveném  
v Anglii.

22. 9. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, 9:00-13:00, VČ.
30. 9. - 6. 10. TÝDEN KNIHOVEN - Registrace nových čtenářů zdarma.
4. 10. SETKÁNÍ  SE SPISOVATELEM PETREM LINDUŠKOU, pátek, od 

18:00, VČ. Beseda s knihkupcem, hráčem pétanque, sběratelem 
a hlavně autorem několika knih v hanáčtině. 

Připravujeme:
13. 10. SKLENĚNÝ POKOJ, neděle. Zájezd na představení Městského 

divadla v Brně s návštěvou zahrady vily Tugendhat. Cena 545Kč 
(vstupenka 420Kč, dopravné 125Kč, nezahrnuje vstup do 
zahrady vily Tugendhat (50Kč)). Zájemce prosím o přihlášení  
a úhradu ceny v knihovně do 13. 9. 2019.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ZÁŘÍ 2019

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

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

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

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

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

po
SM SYSTÉM 

(cvičení s gumou, zdravot-
ní cviky na záda)

18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

po BODYFORM 19:00 Mgr. Lenka Kořenářová
út JÓGA 16:30 p. Marie Pazdírková
st TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková
st PILATES 18:00 Mgr. Jana Kamená

pá JÓGA PRO MIMI  
A MAMI 10:00 MgA. Zdeňka Selingerová

Moštování
I letos nabízí zahrádkáři možnost moštování. 
Zájemci se mohou hlásit  na tel. 734472204.

Český zahrádkářský svaz Jaroměřice



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

20 /  Září 2019

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

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

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

Koupím byt v Jevíčku.
Tel.: 703 128 787.

Hledám ke koupi rodinný dům.
Opravy mi nevadí. Tel.: 731 128 787.

Konference o malé elektromobilitě
Termín: 20. září 2019 (9:00–15:00 hodin) 
Místo konání: Zámecký skleník Boskovice
Konference je určena pro všechny, kteří se o elektromobily a fo-
tovoltaické elektrárny zajímají. Účastníci se dozvědí o moderních 
trendech, ekonomice provozu a o dotačních možnostech spojených 
s touto oblastí. Konferencí Vás budou provázet odborníci v oblasti 
elektromobility a dotací.
Hlavní výhra: Zapůjčení elektromobilu na 14 dnů.
Více informací lze získat na www.kome2019.cz.

2. elektrowesternový sraz Boskovice
Termín: 21.–22. září 2019   
Místo konání: Westernové městečko Boskovice
Zváni jsou všichni, kdo si chtějí prohlédnout moderní ekologická 
vozidla. Navíc získají aktuální informace a mohou si vyzkoušet auta 
na elektřinu. Návštěva srazu je vhodná i pro rodiny s dětmi. Organi-
zátoři akce připravili zajímavý program - je možné se projet na koni, 
spřátelit se s indiány, navštívit divadlo či lanové centrum. Účastníky 
srazu čeká spousta zábavy a soutěží. Po jejich vyhodnocení proběh-
ne country bál se skupinou PRAK. 
Hlavní výhra: Zapůjčení elektromobilu na 14 dnů.
Program a podrobnější informace naleznete na 
www.mala-elektromobilita.cz v sekci Kalendář akcí. 

Vás zve na přednášku PhDr. Lidmily Pekařové
na téma Rodiče  dnešní doby

24. 9. 2019 
15:00 - 18:00 hodin Zámecký sál Velké Opatovice

Vstup zdarma

www.rcmotylek.cz


