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Rok Židovské paměti v Jevíčku byl úspěšně zahájen
Celoroční vzpomínkový projekt věnovaný malohanáckým Ži-
dům zahájil a výraznou měrou podpořil PhDr. Leo Pavlát, 
ředitel Židovského muzea v Praze. 
Český spisovatel, dlouholetý literární redaktor, po listopadu 
1989 náš kulturní atašé v Izraeli a posléze obroditel pražského 
mezinárodně proslulého muzea navštívil naše město 23. led-
na 2020, tedy v čase, kdy se významní státníci z celého světa 
sešli v Izraeli, aby zde v rámci World Holocaust Fóra uctili vý-
ročí 75 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. 
Tábora,  ve  kterém během II. světové války zahynul i nejeden 
rodilý Malohanák; včetně dědečka Bedřicha, babičky Anny  
a jejich synů, absolventů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
Oty a Karla Bleierových, strýců našeho milého hosta a přiro-
zeně první osobnosti Roku židovské paměti v Jevíčku. 
„Mrzí mne, že jsem se mámy málo ptal,“ postesk si Leo Pavlát 
při vzpomínce na maminku Antonii, která jediná z rodiny Ble-
ierových holocaust přežila. 
Zdaleka jsme ovšem nehovořili pouze o židovské tragédii 
v době nacizmu. Studenti jevíčského gymnázia, stejně jako mladí čtenáři z klubu KÁČKO 
při ZŠ se dozvěděli leccos, co nenajdou ve školních učebnicích o významu židovské kultury  
a jejím podílu na kultuře národní, o židovských tradicích a svátcích, o naší vzájemné prováza-
nosti a veskrze konzistenci vycházející ze společného étosu, jakož i o životě v Praze na konci 
šedesátých let 20. století a posléze v časech normalizace. Přičemž opomenut nezůstal ani 
stát Izrael, kde Leo Pavlát v první půli 90. let 20. století zastupoval Českou republiku v oblasti 
kultury.  
V jevíčské synagoze jsme navečer společně vzpomenuli i význam práce pana učitele Františ-
ka Plecha, který si s Antonií Pavlátovou dlouhé roky dopisoval a na trvající židovské paměti 
v Jevíčku má lví podíl. Pročež dvě světla, která jsme pak cestou na zámeček rozsvítili ve 
vchodu do jevíčské věže, patřila právě jim, Františku Plechovi a jaroměřické rodačce Antonii 
Pavlátové, za svobodna Bleierové, která tudy chodívala v časech jejího studia na jevíčském 
gymnáziu.
Zájem o večerní besedu s panem Leo Pavlá-
tem byl značný. Obsah povídání jsme zá-
měrně lehce odklonili od běsů holocaustu  
a více akcentovali to, co nás spojuje. Od naší 
malohanácké až po národní historii, která 
je zasazena do evropského kontextu a staví 
na základech a tradicích kultury a vzdělanosti 
židovsko-křesťanské, a zároveň jsme neopo-
menuli ani naše společná přání, sny, obavy 
a východiska v globalizované a sekulárně ří-
zené společnosti. 
Více o holocaustu a nejen o tom, jakéžto útra-
py, příkoří a beznaděje, stejně jako bezedné 
naděje sdíleli lidé internovaní v nacistických 
lágrech, nám přijede do Jevíčka popovídat 
paní RNDr. Michaela Vidláková, roz. Lauscherová, žijící svědek poměrů, jež od roku 1942 - 
1945 panovaly v židovském ghettu v Terezíně. Doktorka Vidláková strávila v Malé pevnosti 
Terezín tři roky dětství a jen díky tatínkovým bohatým zkušenostem s opracováním dřeva 
se tu dočkala konce II. světové války. Po nezdařilém pokusu o emigraci rodiny Lausche-
rovy z komunistického Československa strávila studentka gymnázia Michaela Lauscherová 
v 50. letech půl roku ve vyšetřovací vazbě a maturitu mohla složit až při zaměstnání. Poté  
vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a pracovala v Ústavu pro výzkum 
výživy, který se později stal součástí Institutu klinické a experimentální medicíny. Založi-
la rodinu a od konce 60. let vykonávala různé funkce v Židovské obci v Praze, kde pracovala 
především s dětmi a mládeží. Dosud je stále aktivní v Terezínské iniciativě.
Více o svém neobyčejném životě, jejž formovaly zejména útrpné zkušenosti z nacistického 
věznění, nám paní doktorka Michaela Vidláková prozradí ve čtvrtek 12. března od 18:00 
v sále jevíčského zámečku. Na druhý den 13. března pak navštíví místní gymnázium a pobe-
seduje s našimi studenty.

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Město Jevíčko dosáhlo významného 
úspěchu v soutěžích k regeneraci pa-
mátek
Milí čtenáři,
pravidelně vás na stránkách našeho zpra-
vodaje informujeme o obnově kulturních 
památek na území našeho města. Jevíč-
ko, které má na svém katastru celkem 28 
objektů zapsaných v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, se může nově 
pyšnit titulem „Historické město roku 
v Pardubickém kraji za rok 2019“. Jedná 
se o soutěž o cenu za nejlepší přípravu  
a realizaci Programu regenerace městské 
památkové rezervace (MPR) a městské 
památkové zóny (MPZ) pod záštitou Mi-
nisterstva kultury ČR, Národního památ-
kového ústavu a Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska. Soutěž byla 
poprvé vyhlášena v roce 1994 a historicky 
prvním vítězem se stalo město Svitavy.
Přihlášku do soutěže Historické město 
roku jsme poprvé podávali v roce 2016. 
Po tři roky jsme zůstávali druzí v pořadí. 
Trpělivost se vyplatila a konečně to vyšlo.  
Však v roce 2019 jsme provedli opravy 
památek a drobných sakrálních objektů  
v celkové výši přes tři milióny Kč. Rok 2019 
dokonce překonal rok 2018 v objemu  
finančních prostředků do památkové péče 
o cca 80 tis. Kč, přičemž výše dotačních 
prostředků zůstala takřka stejná. Na měs-
to naší velikosti je to samozřejmě spous-
ta peněz. Na realizaci 14 akcí jsme proto  
v loňském roce čerpali zejména dotace  
z Ministerstva kultury a Pardubického kraje.
Ve městě funguje Pracovní skupina pro 
regeneraci MPZ Jevíčko, jejímiž členy jsou 
např. místní pan farář, vedoucí městské-
ho muzea, ale třeba i referenti památkové 
péče z ORP Moravská Třebová a Krajské-
ho úřadu Pardubického kraje. Celkem má 
pracovní skupina 11 členů. Předsedám jí 
osobně jako místostarosta města Jevíčko 
a musím též zmínit, že mojí velice plat-
nou pomocnicí v administrativní oblasti je 
Ing. Lenka Porketová, která se významnou 
měrou podílí na spolupráci při přípravě 
Anketního dotazníku k Programu regene-
race. V tomto dokumentu jsou obsaženy 
plány města na obnovu památek na kon-
krétní kalendářní rok. 
Příprava podkladů by ale nebyla možná 
bez dobré spolupráce s oddělením pa-
mátkové péče MěÚ Moravská Třebová, 
investičním oddělením města a dalšími 
místními subjekty. V poslední době je 
velice aktivní Římskokatolická farnost 
Jevíčko, což se projevuje v realizaci re-
staurátorských prací v interiéru i exteriéru 
kostela Nanebevzetí Panny Marie Jevíč-
ko. Postupně je obnovována sochařská 
výzdoba kostela, oltář a barokní nábytek  
v sakristii. Město spatřuje priority pro pří-

Okénko radních ští roky zejména v sanaci dřevěných kon-
strukcí městské věže, které jsou bohužel 
napadeny dřevokazným hmyzem a dále ve 
statickém zajištění dřevěných konstrukcí 
bývalé barokní sýpky. 
Z ocenění „Historické město“ máme radost 
a děkujeme posuzovatelům za přízeň. Po-
razit v přímé konkurenci Moravskou Třebo-
vou, kde byla v poslední době realizována 
např. rozsáhlá restaurátorská obnova mo-
rového sloupu na náměstí T. G. Masaryka, 
určitě nebylo jednoduché. Vím, že se zde 
regeneraci památek systematicky věnu-
jí a za své výsledky se rozhodně nemusejí 
stydět. Blahopřeji k druhému místu a přeji 
úspěch v příštím roce. Vítězství v krajském 
kole s sebou nese také odměnu 100 tis. Kč 
poskytovanou Ministerstvem kultury ČR, 
která musí být opět využita na obnovu pa-
mátek. Stejnou odměnu pak poskytuje také 
Pardubický kraj.
A na závěr zmíním ještě jeden úspěch – do 
soutěže Památka roku 2019 v Pardubickém 
kraji jsme v kategorii „malá“ přihlásili ob-
novu kaple s restaurováním unikátních ba-
rokních maleb, která se nachází na katas-
tru Zadního Arnoštova. Zde jsme soutěžili  
s dalšími třemi městy a vítěze nakonec 
pro vyrovnanost hlasů určil odborný ga-
rant soutěže – Národní památkový ústav, 
územní pracoviště Pardubice. Zvoleno bylo 
opět Jevíčko, respektive Zadní Arnoštov.  
V tomto případě je vítěz honorován část-
kou 50 tis. Kč od Pardubického kraje. Nyní 
nás v obou soutěžích čeká zápolení v ce-

lorepublikovém kole. 
Tak ať se našim pa-
mátkám nadále daří  
a stejně tak i vám. 

Pohodový konec 
zimy  přeje  

Miroslav Šafář.

Na akcích k Roku židovské paměti v Jevíčku 
se nemalou měrou podílí také naše městská 
knihovna. Bohužel kalamita při větrné bouři 
Sabine překazila v pondělí 10. února jejím 
čtenářům a hostům, aby se tu sešli a více do-
zvěděli o židovském svátku Tu bišvat neboli 
Novém roku stromů, který vzývá začátek 
nového vegetačního cyklu. V  měsíci březnu 
si doufejme již bez komplikací připomene-
me a osvítíme Purim, tzv. Svátek losů, který 
je patrně nejveselejším židovským svátkem, 
letos připadajícím na úterý 10. března.  
Na čtvrtek 9. dubna připravujeme před-
nášku historika Institutu Terezínské inicia-
tivy, malohanáckého rodáka Mgr. Michala 
Schustera, a po ní se město Jevíčko v úterý  
21. dubna připojí k celonárodnímu 
veřejnému čtení jmen obětí holocaustu Jom 
ha-šoa, které se koná pod záštitou velvy-
slance státu Izrael v České republice Daniela 
Merona a Ministerstva zahraničních věcí ČR. 
Více o těchto i dalších připravovaných ak-
cích k Roku židovské paměti v Jevíčku se do-
čtete v příštím čísle našeho zpravodaje a na 
webových stránkách města Jevíčka. 
Šalom alejchem, přátelé!    
   Rudolf Beran 

pokračování ze str. 1

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci březnu 2020  
oslaví významné životní jubileum 

František Stejskal  
Emanuel Blcha 
Věra Veverková 
Emilie Komárková 
Herbert Kessler 
Jiří Dvořáček 
Vladimíra Vykydalová 
Jitka Wolfová 
Eva Műllerová
Jaroslav Sauer   

Informace z matriky
Na den 19. 04. 2020 je naplánováno 
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 vyplácí  finanční 
příspěvek na narozené dítě, které je 
přihlášeno k trvalému pobytu v Jevíčku. 
Je však nutné, aby se rodiče dítěte sami 
osobně dostavili (bez vyzvání matrikářky) 
na Městský úřad Jevíčko, 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 Leo Pavlát v jevíčské synagoze
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 18. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
18. 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. 03. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 14. 02. 2020

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

 

MUDr. Melková Jana  
– chirurgická amb. 

19. a 20. 3. 2020 DOVOLENá

MUDr. Křížová Ivana 
NEORDINUJE 

 13. 3. 2020 - DRUHý PáTEK   

Poděkování
Děkuji tímto všem sousedům, členům SDH, vedení města a spoluobčanům  města Jevíčka za 
rychlou a obětavou pomoc při odstraňování škod  způsobených vichřicí ze dne 11. 2. 2020 na 
střeše rodinného domu v ulici U Zámečku.

Alena Soukalová

INFORMACe OBČANůM

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019
Přehledy o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 a pokyny k vyplnění přehledu 
o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 je možné si vyzvednout na MěÚ 
v Jevíčku na podatelně. Formuláře je možné si stáhnout z internetu:
www.cssz.cz à OSVČ à Tiskopisy
nebo zadat přímo odkaz 
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-osvc-2019. 

Aktuální daňové tiskopisy
Formuláře daňových tiskopisů je možné si vyzvednout na MěÚ v Jevíčku na podatelně.
Formuláře je možné si vyzvednout také přímo na Finančním úřadu pro Pardubický kraj, Územní 
pracoviště v Moravské Třebové nebo je stáhnout z internetu:
www.financnisprava.cz à Daňové tiskopisy (Databáze aktuálních daňových tiskopisů, Vstup do 
sekce) nebo zadat přímo odkaz 
https://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-
tiskopisu 

Vybírání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob
Vybírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob zaměstnanci finančního úřadu 
proběhne na Městském úřadu v Jevíčku v zasedací místnosti:

Po   9. 3.  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
St 11. 3.  8:00 - 12:00 13:00 - 16:00

Zpracovala: Petra Minaříková

Podání Přehledu přes webovou aplikaci  
Moje VZP si podnikatelé pochvalují  
6. 2. 2020

Od 15. 1. 2020 mohou využívat klienti VZP možnost podání Přehledu o příjmech  
a výdajích OSVČ prostřednictvím webové aplikace Moje VZP. Největší zdravotní po-
jišťovna eviduje zpětnou vazbu od bezmála 400 respondentů, přitom 95 % z nich 
elektronické podání hodnotí pozitivně.
Podnikatelé, kteří vyplnili Dotazník k Přehledu OSVČ, hodnotí formulář jako srozumitelný  
a přehledný oproti papírové verzi. Další nespornou výhodou je, že pro podání Přehledu není 
potřeba nikam chodit a lze ho odeslat z pohodlí domova z počítače, tabletu či mobilu po 
zadání webové adresy moje.vzp.cz do prohlížeče. Podnikatelé na formuláři také oceňují, že 
je velmi intuitivní, jednoduchý a nezahlcuje uživatele nadbytečnými informacemi.
Pro podání Přehledu stačí být zaregistrovaný v Moje VZP. Interaktivní formulář doplní veške-
ré údaje, které pojišťovna o OSVČ eviduje. Klient vyplní údaje, které VZP nezná, tzn. nejčas-
těji pouze příjmy a výdaje za daný rok. Formulář za podnikatele také sám spočítá pojistné  
a případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném.
Po odeslání formuláře je podnikateli zaslán e-mail, který potvrzuje podání Přehledu OSVČ 
za rok 2019. Součástí tohoto e-mailu je také žádost s odkazem na vyplnění krátkého do-
tazníku. Pro VZP je zpětná vazba velmi důležitá, a proto dotazování bude pokračovat i na-
dále. Pojišťovna eviduje veškeré podněty a návrhy na vylepšení, kterými se bude postupně 
zabývat. 
Termíny pro podání Přehledu v roce 2020
• OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, musí zdravotní pojišťovně po-

dat Přehled za rok 2019 nejpozději 8. dubna 2020
• OSVČ, které mají povinnost podávat daňové přiznání, musí zdravotní pojišťovně podat 

Přehled za rok 2019 nejpozději 4. května 2020 (daňové přiznání do 1. 4. 2020)
• OSVČ, za které daňové přiznání podává daňový poradce, musí tuto skutečnost zdravot-

ní pojišťovně doložit do 30. dubna 2020 a Přehled za rok 2019 musí podat nejpozději  
3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020)

Webovou aplikaci Moje VZP mohou pro podání Přehledu využít jen podnikatelé, kteří byli  
u VZP pojištěni po celý kalendářní rok 2019.

Vlastimil Sršeň, tiskový mluvčí

Tisková zpráva VZP ČR

VZP ČR INFORMUJE

Vážení klienti, oznamujeme, že poskytování 
informačního servisu VZP ČR v Jevíčku bylo 
ukončeno.   

Využijte prosím služeb některého z dalších 
pracovišť VZP ČR, např.: Moravská Třebová, 
nám. T. G. Masaryka 120/16; Boskovice, Ma-
sarykovo nám. 11; Svitavy, T. G. Masaryka 
26A.

NOVINKA PRO PODNIKATELE: PODáNÍ 
PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VýDAJÍCH 
OSVČ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ  
APLIKACE MOJE VZP.
Více informací na  
www.vzp.cz/e-vzp/moje-vzp.

 VZP ČR
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/31R/2020 program 31. schůze rady města 

dne 20. 1. 2020
2a/31R/2020 pořádání 17. ročníku Festivalu 

mládežnických dechových orchestrů 
v termínu 15. 11. 2020 s rozpočtem 
82.000 Kč a podání žádosti o grant na 
Pardubický kraj ke spolufinancování 
uvedené akce

2b/31R/2020 podání žádosti o dotaci do pro-
gramu Pardubického kraje na projekt 
„Přístavba a stavební úpravy kina Astra, 
Kostelní 41, 569 43 Jevíčko“ na realizaci 
etapy projektu v roce 2020

3/31R/2020 podání žádosti o dotaci Pk v Pod-
programu podpora kulturních aktivit 
v roce 2020 na pořádání festivalu Je-
víčkovění a podání žádosti o dotaci Pk 
v Podprogramu podpory preventivní 
péče o sbírky muzeí a galerií na zlepše-
ní vybavení Městského muzea Jevíčko

4/31R/2020 dodatek č. 1 veřejnoprávní smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a obcí Jaromě-
řice v souladu s ustanovením § 3a zá-
kona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákona o obecní policii“) a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

5a/31R/2020 finanční částku 30.000 Kč bez 
DPH na opravu a pravidelný servis vo-
zidla Piaggio rz 5e2 2656

5b/31R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
na akci „Výstavba na ul. Nerudova Jevíč-
ko - developerský projekt“

5d/31R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
na akci „Jevíčko - urbanistická studie na 
výstavbu RD v lokalitě Svitavská (u kap-
ličky)“

5f/31R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
na akci „Přístavba a stavební úpravy 
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko“

6/31R/2020 výpůjčku nebytových prostor  
v budově č. p. 41 a v budově bez  
č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 260, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a smlouvu  
o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a spol-
kem Svaz skautů a skautek České re-
publiky, 28. oddíl skautů „Petra Mülle-
ra“ Jevíčko, z. s. a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7b/31R/2020 výši správní režie za poskyto-
vané služby v oblasti dodávky tepla  
a teplé užitkové vody v bytových do-
mech s centrální kotelnou a centrálním 
ohřevem TUV ve výši 3 % za rok 2019  
a roky následující

7c/31R/2020 výši zisku za poskytované služby 
v oblasti dodávky tepla a teplé užitko-
vé vody v bytových domech s centrální 
kotelnou a centrálním ohřevem TUV ve 
výši 3 % za rok 2019 a roky následující

8/31R/2020 odpisový plán Města Jevíčko na 
rok 2020

Usnesení 31. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. ledna 2020
9a/31R/2020 zakoupení 1 ks kontejneru na 

tetrapakové (nápojové) obaly s umístě-
ním na sídlišti K. Čapka za areálem MŠ

Rada města Jevíčko vyhlašuje
5c/31R/2020 výběrové řízení na akci „Výstavba 

na ul. Nerudova Jevíčko - developerský 
projekt“

5e/31R/2020 výběrové řízení na akci „Jevíčko 
- urbanistická studie na výstavbu RD  
v lokalitě Svitavská (u kapličky)“

5g/31R/2020 výběrové řízení na výběr zhoto-
vitele stavebních prací na akci „Přístav-
ba a stavební úpravy kina Astra na ul. 
Kostelní 41, Jevíčko“

Rada města Jevíčko pověřuje
9b/31R/2020 vedoucího odboru organizační-

ho ve spolupráci se strážníky městské 
policie projednat odchyt holubů s míst-
ní organizací chovatelů v Jevíčku a zjiš-
těním veškerých podrobností a zajiště-
ním stanoviska pro humánní likvidaci 
holubů na městské věži v Jevíčku

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/31R/2020 s předloženou CN firmy Instala-

térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 na dodáv-
ku a montáž sprchového koutu v bytě  
č. 9 na ul. K. Čapka 783 v Jevíčku za 
částku 43.313 Kč vč. DPH
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/16Z/2020 program 16. zasedání konaného 

dne 13. 1. 2020
2/16Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Ing. 

Aneta Pávková, Mgr. Petr Votroubek, 
Mgr. Rudolf Beran

4/16Z/2020 Zásady pro stanovení odměn čle-
nům zastupitelstva města, předsedům 
výborů a komisí v Jevíčku a členům vý-
borů zastupitelstva města a komisí rady 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města na základě nařízení vlády s účin-
ností od 1. 2. 2020

5/16Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 10

6a/16Z/2020 dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou 
BS - IMeX, spol. s r. o. se sídlem Zvo-
nařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno,  
IČ: 63476711 na akci „Oprava vodovodu  
a kanalizace - II. etapa na ul. Okružní II, 
Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem 
dodatku č. 1

6b/16Z/2020 provedení rozvodů kabelové te-
levize v rámci akce „Oprava ul. Okružní 
II, Jevíčko – II. etapa“ ve výši 127.246 Kč 
bez DPH

7a/16Z/2020 přílohu č. 6 ke směrnici o ces-
tovních náhradách dle Zákoníku prá-
ce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č. 
358/2019 ze dne 18. 12. 2019

7b/16Z/2020 pozáruční opravu ploché stře-
chy ZŠ Jevíčko firmou VAePLAN GmbH, 
BAU střešní systémy, s. r. o., Rybná 24, 
110 00 Praha 1, která poskytne materiál 
za částku 150.000 Kč bez DPH a reali-
zační firmou Petr Ženožička, Nádražní 
708, 679 63 Velké Opatovice za částku 
40.000 Kč bez DPH

7c/16Z/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 

2680 v k. ú. Zadní Arnoštov a jednotko-
vou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2

7d/16Z/2020 uplatnění smluvní pokuty ve výši 
15.000 Kč za nedodržení dodatečné 
lhůty stanovené pro demolici budov č. 
p. 275 a č. p. 276 na pozemcích p. č. 
st. 82 a p. č. st. 83, vše v k.ú. Jevíčko 
-předměstí majitelům nemovitých věcí 
dle zápisu

7e/16Z/2020 majitelům nemovitých věcí - po-
zemku p. č. 61, pozemku p. č. st. 82, je-
hož součástí je dům č. p. 276, a pozem-
ku p. č. st. 83, jehož součástí je dům č. p. 
275, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí pro-
dloužení lhůty pro provedení demolice 
domů č. p. 275 a 276 na ulici Okružní I 
 v Jevíčku do termínu 30. 6. 2021

7f/16Z/2020 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 4241/31 (21 m2) - orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí P*** B*** Je-
víčko za cenu 7.350 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a P*** B*** na prodej pozemku p. č. 
4241/31 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/16Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Miloslava Parolka a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
7g/16Z/2020 radu města zpracováním úpravy 

OZV o regulaci provozní doby hostin-
ských činností na základě podané pe-
tice občanů města a doporučení zastu-
pitelů

7h/16Z/2020 radu města zpracováním úpravy 
OZV o regulaci provozní doby hostin-

ských činností spočívající v prodloužení 
provozní doby restauracím o víken-
dech, otevírací doby bufetu od 05:30 h 
v nejkratší možné době a provedení vy-
hodnocení OZV po 6 měsících platnosti

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 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 15. zasedání 
ZM a 28., 29. a 30. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
žádost P*** Z*** ml. o prodej části pozemku  
p. č. 228/25 a pozemku p. č. 3073/4, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu z jednání s žadateli o pozemky v prů-
myslové zóně na ulici Třebovské ze dne 9. 12. 
2019, kteří oznámili, že za uvedených podmí-
nek od záměru odstupují z důvodu neúměrné-
ho navýšení ceny (500 Kč/m2)
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
přehled přijatých dotací za rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce prosince 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
doručenou petici občanů města s žádostí, aby 
byla upravena nebo zrušena obecně závazná 
vyhláška Města Jevíčka č. 1/2019, o regulaci 
provozní doby hostinských zařízení

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

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 13. ledna 2020
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Kraj hledá novou firmu pro opravu 
gymnázia

Svitavský deník 9. 2. 2020
Jednou ze škol, u kterých Pardubický kraj získal evropskou do-
taci na energeticky úsporná opatření, je Gymnázium Jevíčko. 
Jenže společnost, která práce na budově školy dělala, neplnila 
podmínky a termíny uvedené ve smlouvě. Navíc odmítla jakou-
koliv dohodu. 
 
Jednou ze škol, u kterých 
Pardubický kraj získal evrop-
skou dotaci na energeticky 
úsporná opatření, je Gymná-
zium Jevíčko. Pardubický kraj 
proto tento týden oznámil 
dodavateli odstoupení od 
smlouvy o dílo z důvodu její-
ho podstatného porušování.

„Situace na Gymnáziu v Jevíčku nás netěší. Naším záměrem bylo, 
aby historická budova získala energeticky úsporné prvky, na což jsme 
využili dotaci z evropských fondů. Během kontrol jsme zjistili porušení 
smlouvy zhotovitelem. Šlo zejména o opakované a dlouhodobé nedo-
držování harmonogramu, a nakonec i nedokončení stavby ve smluv-
ním termínu,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický. Na konci loňského 
roku jednali zástupci kraje s dodavatelem o dohodě. Kraj směrem  
k dodavateli pozastavil fakturaci, protože předložené soupisy pro-
vedených prací neodpovídaly skutečnosti.

„Zejména v nich bylo požadováno proplacení dodávek a prací, které 
vykazovaly vady nebo nebyly řádně dokončeny. To je něco, s čím se 
nemůžeme spokojit, a co nelze akceptovat,“ sdělil Netolický. Stavba 
proto zatím nepokračuje, firma odstranila lešení a nechala vše, jak 
od toho odešla. „Naštěstí není ohrožena evropská dotace. Hned jak 
vysoutěžíme nového dodavatele, budou práce v celkové hodnotě 31 
milionů korun pokračovat,“ ujistil náměstek hejtmana Roman Línek. 
Vzhledem k tomu, že budova gymnázia je historickým objektem, 
nejedná se o klasické zateplení. Součástí energeticky úsporných 
opatření je výměna oken a dveří s izolačními parametry.

Zdroj: webové stránky Svitavského deníku

Kraj pomáhá Jevíčku nejen s památkami
Pardubice/Jevíčko – Město Jevíčko bylo v minulých dnech sklo-
ňováno v médiích zejména v souvislosti s opravou památek. 
Zvítězilo v krajském kole soutěže Historické město roku 2019 
a také v krajské soutěži Památka roku. Jak jsou na tyto účely 
využívány dotace Pardubického kraje i další záležitosti, kterými 
město žije, představil nyní starosta Jevíčka Dušan Pávek první-
mu náměstku hejtmana Romanu Línkovi.

„Prohlédli jsme si dokončenou protipovodňovou stavbu, na kterou 
městu přispěl Pardubický kraj a díky které mohl vyrůst v záplavo-
vé oblasti nový závod společnosti Rehau. Ten zde nyní zaměstnává  
v původních a nových prostorách na 380 lidí. Kromě památek se kraj 
ve městě aktuálně angažuje v rekonstrukci budovy gymnázia, kde 
budeme muset hledat nového dodavatele prací, a také v modernizaci 
silnic. Spojnice Jevíčka a Jaroměřic, silnice II/371, má přijít na řadu 
ještě v letošním roce. Přípravy nyní o něco zpozdil částečný nález 
dehtu ve starých vrstvách, a podle legislativy to pro nás znamená 
upravit projektovou dokumentaci. Přesto věřím, že se práce rozeběh-
nou ve druhé polovině roku,“ uvedl Roman Línek.

Společně se starostou si prohlédl také objekt bývalého kina, který 
je nyní kvůli havarijnímu stavu střechy uzavřený. „Rádi bychom tento 
hlavní prostor pro větší společenské akce v Jevíčku zmodernizovali  
a multifunkčně upravili. Mohly by tu nalézt zázemí jak podnikatelské 
aktivity, tak i kulturní pořady, divadla, plesy a podobně. V současné 
době hledáme možnosti financování,“ představil svou vizi starosta 
Dušan Pávek.

Mezi opravenými památkami 
v Městské památkové zóně 
je také bývalá synagoga, ke 
které vede nově vydlážděná 
ulice. Město, které ji vlastní, 
ji postupně vrací do původní 
podoby a využívá pro menší 
kulturní akce, zejména ko-
morní koncerty. Letos kamenný husitský kalich na průčelí vymění za 
kamenné desky desatera, které tu bývaly do té doby, než byla zdejší 
židovská komunita zdecimována. „Podporuji myšlenku připomenout 
všechny místní oběti holocaustu památníkem v takovém meditačním 
koutku před synagogou. Je potřeba, aby si tyto skutečnosti uvědomo-
valy i další generace obyvatel,“ řekl Roman Línek.

Prohlédl si také kapličku v Zadním Arnoštově, která je takovým ma-
lým zázrakem. „Všechno vzniklo náhodou, když jedna místní obyva-
telka sdělila, že jistý donátor, který se léčil na nedalekém odborném 
léčebném ústavu, nabídl 10 tisíc korun na její vybílení. Přitom se zjis-
tilo, že pod vrchním nátěrem se skrývají barokní malby, které pak 
byly díky padesátitisícovému příspěvku Pardubického kraje zrestau-
rovány,“ vysvětlil starosta. „Kromě toho pomohly krajské příspěvky 
v loňském roce s opravou dvou kamenných křížů ve městě a také 
vzácného mobiliáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie,“ dodal k pa-
mátkám v Jevíčku Roman Línek.

Zdroj: Tiskové zprávy Pardubického kraje

Natálie Zikmundová oceněná v anketě 
„Nejúspěšnější sportovci roku 2019  

v okrese Svitavy“
Úspěšná reprezentantka našeho města Natálie Zikmundová byla  
v dorostenecké kategorii oceněna pátým místem v každoroční an-
ketě „Nejúspěšnější sportovci roku 2019 v okrese Svitavy“. Slavnost-
ní vyhlášení proběhlo 18. února v Tylově domě v Poličce. Natálie 
byla nominována městem Jevíčko díky svým umístěním na Mistrov-
ství České republiky 2019 v twirlingu, které proběhlo 7. – 8. prosin-
ce 2019 a Natálie na něm získala dvě zlaté medaile za duo a tým, 
dvě stříbrné medaile za rytmické taneční sólo a x-strut. Kromě toho 
se svými výkony nominovala na MS do Holandska. Hodně štěstí  
a pevné zdraví přejeme. Jsme rádi, že můžeme v konkurenci větších 
měst – Svitav, Litomyšle, Moravské Třebové a Poličky nominovat  
i úspěšné sportovce a sportovní nadšence z Jevíčka. Pro připome-

nutí, v loňském roce ocenění 
převzal v kategorii „Regionální 
trenéři“ Radek Vymětal za čin-
nost v Basketbalovém klubu 
Jevíčko. Tímto chceme také 
vyzvat zástupce sportovních 
spolků z Jevíčka, aby se letos 
účastnili nominací a svoje ná-
vrhy do ankety sdělili do konce 
roku vedení města. Děkujeme.

Vedení města Jevíčko
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Zprávy z DM 
Na přelomu měsíců ledna a února byly pro studenty na DM opět připra-
veny nejrůznější aktivity. Zájemci se mohli zúčastnit bleskového turnaje 
ve vědomostním pexesu s p. Vafkovou, vyrazit na vycházku k pomní-
ku napoleonských válek s p. Blahovou nebo si přijít popovídat u čaje  
a sušenek s p. Machorkovou. 
P. vychovatelka Blahová zorganizovala besedu, na které se studenti On-
dra Chlup a Denis Mrvoljak podělili o své zážitky ze zářijových cest po 
evropě. Zajímavé fotografie s vtipnými komentáři zaujaly všechny pří-
tomné. Studenti se také dozvěděli, jakým způsobem se mohou i oni 
zapojit do soutěže, ve které je hlavní výhrou bezplatné cestování po 
evropských státech po dobu jednoho měsíce.
P. vychovatelka Vafková uspořádala dvoudenní zábavné překonávání 
„Intrrekordů“ v různých disciplínách. Některé rekordy z minulých let zů-
staly nepřekonány - například navlékání 100 kusů korálek na čas, jiné se 

podařilo zlepšit - sezení 
u zdi na výdrž v katego-
rii dívky, počet kliků za 
dvě minuty v kategorii 
hoši a u obou pití vody 
brčkem na čas. Rekordy 
byly vytvořeny i ve dvou 
nových disciplínách - stoj 
na pravé noze na výdrž  
a skládání papírové lo-
dičky na čas. 
     Mgr. Darina Gnipová 

Exkurze do hvězdárny  
v Brně 
V předvánočním čase, tedy 
18. prosince, jsme se vydali na 
exkurzi na brněnskou hvěz-
dárnu. Po příjezdu do Brna 
jsme strávili příjemnou chvíli 
procházkou na Kraví horu, kde 
se hvězdárna nachází. Na za-
čátku programu v planetáriu 
nám demonstrátor hvězdárny 
popsal noční oblohu, ale také 
to, jak vypadalo nebe ten den.  
V další části pořadu jsme 
zhlédli dokumentární snímek  
o prvním přistání na Mě-
síci. Měli jsme možnost  
sledovat celý film ve 3D  
podobě, tudíž jsme si mohli 
připadat jako v opravdovém 
vesmíru. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavých informací 
a podrobný průběh toho, jak 

celá mise probíhala. V dokumentu bylo zmíněno nejenom samotné 
přistání Apolla 11, ale také všechny komplikace, které mu předcházely. 
exkurzi jsme zakončili prohlídkou exploratoria – výstavy velkoformáto-
vých snímků z vesmíru, které planetárium v Brně nabízí. Jako bonus jsme 
měli podrobný výklad od pana profesora Žižky, který je opravdový mistr 
v oboru. Druhá skupina, tedy 3. B, se šla podívat na dalekohledy, které 
hvězdárna používá v rámci pozorování noční oblohy pro veřejnost.
Touto cestou bych za nás všechny chtěla poděkovat panu profesoru Žiž-
kovi, který nás vzal na tak krásný a zajímavý výlet, kde jsme se nejenom 
dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o vesmíru, ale také 
jsme měli možnost si odpočinout od předvánočního shonu, který na nás 
padal nejenom ve škole. Velké díky patří také panu profesoru Hufovi, 
který s námi celou exkurzi absolvoval, a doufáme, že si ji s námi také užil.

Pavla Pokorná, 3. A

GyMNáZIUM JEVÍČKO

Shrnutí za rok 2019
Rok 2019 oproti roku předchozímu nebyl ve znamení velkých perso-
nálních změn. Naopak kolektiv pečovatelské služby se stabilizoval a na-
výšil se současně počet pravidelných uživatelů o 15. Svědčí to nejen 
o kvalitně odváděné práce pečovatelek, ale i o rozšiřujícím se dobrém 
jméně sociální služby. V neposlední řadě však z daného údaje vyplý-
vá to, že se mění i struktura pravidelných uživatelů. V uplynulém roce 
jsme realizovali 1116 hodin základních činností a 703 hodin při rozvozu 
stravy při 66 uživatelích. A u těchto čísel bych se ráda zastavila. Oproti 
předchozímu roku došlo k navýšení počtu rozvozů stravy. I toto je jed-
na z činností, kterou Pečovatelská služba pravidelně svým uživatelům 
zajišťuje. Je nutné si však uvědomit, komu jsou služby určeny. V rám-
ci zákona o sociálních službách je definována cílová skupina uživatelů.  
V našem případě jsou to senioři a zdravotně postižení občané, kteří již 
nemohou sami nebo s pomocí blízkého okolí uspokojit svoje potřeby  
z důvodu věku, tělesného postižení nebo zhoršeného zdravotního sta-
vu, kteří jsou v obtížné sociální situaci. Účelem služby je motivace těch-
to občanů k aktivnímu životu a současně jeho zajištění v přirozeném 
domácím prostředí v souladu s jejich osobními potřebami a přáními. 
Velmi zjednodušeně, služba je určena lidem, kteří nezvládají jednu nebo 
více činností v rámci sebeobsluhy, hygieny, přípravy jídla apod.

Současně je důležité si uvědomit, komu určena není a kdo proto ne-
spadá do naší cílové skupiny – jsou to plně soběstačné osoby, osoby 
s infekčním či přenosným onemocněním, osoby, jejichž zdravotní stav 

vyžaduje hospitalizaci v nemocničním či psychiatrickém zařízení, oso-
by závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách, osoby, které 
nebydlí v Jevíčku nebo přilehlých obcích, dále pak osoby, jejichž zdra-
votní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, 
osoby, které by vyžadovaly 24 hodinovou péči.

Kapacita pečovatelské služby není nekonečná a s přibývajícími klienty 
s vážnými zdravotními omezeními se vyvíjí a mění i struktura našich 
uživatelů. V dřívějších letech, ještě před platností a realizací zákona  
o sociálních službách fungovala řada poskytovaných činností pečovate-
lek jaksi samospádem a automaticky. S realizací zákona se situace výraz-
ně změnila. Naší povinností je jeho obsah respektovat a naplňovat. Ne-
jen, že máme povinnost poskytovat služby co nejkvalitněji, ale dodržo-
vat i to, jakým lidem tyto služby budou nabízeny. Máte-li ve svém okolí 
člověka, o němž víte, že by možná služeb pečovatelek využil, neváhejte 
se na nás obracet. Jedná se zejména o tyto základní činnosti: pomoc při 
zajištění a poskytnutí stravy, pomoc při oblékání a svlékání včetně speci-
álních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci (doma i mimo domov), 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při osobní hygieně, 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, poskytnutí stravy a pomoc při 
zajištění stravy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
Důležité je ovšem i to, nejen zda služby z vašeho pohledu potřebuje, ale 
i to, zda my budeme oprávněni mu je poskytnout. Pokud byste byli na 
pochybách, neváhejte se obracet na pečovatelky, nebo přímo na vedou-
cí pečovatelské služby.

Za pečovatelskou službu Miroslava Čepová

PEČOVATELSKá SLUŽBA JEVÍČKO

Omlouváme se za otištění chybného článku v minulém čísle zpravodaje. LAMA reklama tisk 
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Zaměstnanci REHAU pomáhají
ReHAU je jedním z největších zaměstnavatelů v našem regionu. V zá-
vodech ReHAU v Moravské Třebové a Jevíčku pracuje přes tisíc zaměst-
nanců. Většina z nich jsou místní či z blízkého okolí. A tak jsme si začali 
klást otázku: Jak můžeme být prospěšní společnosti, ve které fungujeme  
a žijeme? Můžeme podpořit organizace v okolí i jinak než finančně? Ano, 
a proto vznikl Den pro region. Den, který mohou zaměstnanci ReHAU 
strávit pomocí v organiza-
cích, kde je to třeba. Kromě 
trička s logem Dne pro regi-
on si každý účastník odnese 
hlavně pocit, že udělal něco 
pro dobrou věc.
Letošní ročník byl opravdu 
nabitý. Víc jak 30 aktivit v 10 
organizacích se zúčastnilo 
přes 80 zaměstnanců. A co 
všechno se dělalo? Sestavo-
vala se prolézačka, natíraly 
se pergoly, upravovalo se 
pískoviště, uklízely se zahrady, stěhoval se nábytek, třídily se knihy, šilo 
se, tvořily se dušičkové a adventní věnce, natíral se zahradní nábytek, 
připravoval se ples a mnoho dalšího. 

Letos jsme přiložili ruku k dílu v těchto organizacích:
Charita Moravská Třebová
Městská knihovna Ladislava z Boskovic
MŠ Chornice
MŠ Jaroměřice
MŠ Jevíčko
MŠ Jiráskova, Tyršova a Piaristická v Moravské Třebové
MŠ Mladějov na Moravě
Příspěvková organizace Paprsek Velké Opatovice
Technické služby Moravská Třebová

A jaké jsou odezvy?
Jednoznačně kladné. Ať už od našich zaměstnanců nebo z organizací, 
ve kterých jsme pomáhali, se k nám dostaly jen samé pozitivní reakce. 
Během loňského ročníku si zaměstnanci Den pro region natolik oblíbili, 
že aktivity pro letošní ročník byly obsazené téměř ve stejný den, kdy 
jsme spustili přihlašování. 

REHAU je Společensky odpovědnou firmou roku 2019
Na konci loňského roku byla firma ReHAU za  podporu a rozvoj spo-
lečensky odpovědného podnikání v regionu Moravskotřebovska a Je-
víčska Pardubickým krajem a Koalicí nevládek Pardubicka oceněna jako 
Společensky odpovědná firma Pardubického kraje roku 2019. Hodnoti-
telskou komisi zaujal nejen Den pro region, ale i podpora neziskových 
organizací, jak ze strany firmy ReHAU, tak jejich zaměstnanců. Ocenění, 
které při slavnostním vyhlašování za společnost ReHAU převzal vedoucí 
personálního oddělení a jednatel Mgr. Tomáš Kroulík, si velice vážíme. 
Velké díky patří našim zaměstnancům za příkladné zastupování firmy  
ReHAU u partnerských organizací. 

DIVADELNÍ OHLÉDNUTÍ
Když jsem před dvanácti lety oslovila tehdejšího ředitele ZUŠ D. Pávka, 
jestli by nám nepomohl sehnat prostory pro zkoušky studentského di-
vadla, netušila jsem, jak moc tento okamžik ovlivní můj další život. Zprvu 
zamýšlená jediná hra, kterou jsme pro radost sehráli s bývalými členy 
dětského dramaťáčku v Chornicích, nastartovala vznik nového soubo-
ru. Po první úspěšné premiéře bylo jasné, že chceme pokračovat. Naše 
snažení zaštítilo sdružení „Ze zámečku do světa“ a město nám poskytlo 
velkorysé prostory v městském kině. Souborem prošlo několik generací 
dětí a studentů a jen oni vědí, kolik úsilí, nervů a mravenčí práce stálo 
za každým představením. Mnohokrát jsem si říkala, že už jsem vyčerpala 
všechny síly a nemá cenu pokračovat. Mladí herci, kteří dosáhli určité 
úrovně, odešli studovat. Ale mezi nimi dorůstali jiní, kterým by se po 
divadle stýskalo. Nezáleží na tom, jestli nás bylo moc, nebo málo. Pro 
každého se našla role, ve které mohl růst a skrze ni – i trochu nevědom-
ky – víc přemýšlet nad světem, učit se zodpovědnosti a překonávat svoje 
vlastní limity. Mohli bychom být pyšní na to, že dvě bývalé členky sou-
boru jsou už profesionální herečky, ale mnohem víc si cením toho, jak 

s odstupem vzpomí-
nají na dobu stráve-
nou s divadlem herci 
malých rolí, kteří při-
šli zavzpomínat při 
desátém výročí za-
ložení souboru. Cíti-
la jsem, že to může 
být milé rozlouče-
ní s jednou životní 
etapou, ale zase se 
ozvali noví nadšen-
ci. S několika zku-
šenějšími vytvořili 
skupinu studentů, 
vesměs původem  
z různých konců re-
publiky. Ani s nimi 
nebylo všechno bez 
problémů. Ale jejich 
chuť dokončit roz-
dělanou práci i přes 
to, že staré kino 
dosloužilo, si budu 
dobře pamatovat. 
V polovině ledna 

se odehrála poslední dvě jevíčská představení, která připomíná něko-
lik fotografií. Jejich „JÍZDA DO ABSOLUTNA“ oslovila nejen diváky, ale 
i pro mě byla skutečným zážitkem. Takže slovy průvodní písně: …..and 
nothing else matters…

Lucie Pilařová

SENIORKy PALOUČEK BŘEZEN 2020

4. 3. 14:30 Cvičme v rytme

11. 3. 14:30 Trénujeme paměť

18. 3. 14:30 Co jsem pěkného četla

25. 3. 14:30 Jaro - zahrádka
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Přehled akcí Jevíčko BŘEZEN 2020
4. 3. 14:30 Cvičme v rytme, Seniorky, RC Palouček
7. 3.  09:00    Nohec cup 2020, Žlíbka
10. 3. 12:30 Purim, MěK
11. 3. 14:30 Trénujeme paměť, Seniorky, RC Palouček
12. 3.  18:00 Beseda s RNDr. Michaelou Vidlákovou,   
  zámeček
16. 3. 16:00 Zastupitelstvo města, 
  zasedací místnost MěÚ
17. – 19. 3.  13:00   Bazar dětského, synagoga
18. 3.  14:30 Co jsem pěkného četla,  
  Seniorky, RC Palouček
18. 3. 17:00 Přednáška Arnošta Vašíčka, sál zámečku
19. 3. 18:00 Autorský večer s básníkem P. Kolmačkou, 
  sál zámečku
21. 3.  08:00 Výstava králíků, areál chovatelů
21. 3. 13:00 Jevíčko - Pardubice, basketbalový zápas U 19,   
  Žlíbka
25. 3.  14:30 Jaro – zahrádka, Seniorky, RC Palouček
26. 3. 17:00 Listování – Bitevní pole, sál zámečku
28. - 29. 3.  09:00  Florbal - župní přebor ve florbalu žáků, Žlíbka

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

- taktické cvičení složek IZS
- výstava hasičské techniky
- dětský den
- bohaté občerstvení
- doprovodný program
- host večera Prague QUEEN
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              Rok židovské paměti v Jevíčku /2020/ ביויצקו ליהודים זיכרון שנת  
 

TEREZÍNSKÉ GHETTO OČIMA DÍTĚTE 
Beseda s pamětnicí holocaustu o historii 20. století 

RNDr. Michaelou Vidlákovou 
Michaela Vidláková, roz. Lauscherová se narodila roku 1936 v Praze do české židovské rodiny.  

Byly jí teprve dva roky, když naši republiku obsadili nacisté a šest let, když byla odvezena  
spolu se svými rodiči do ghetta v Terezíně. Je členkou předsednictva Terezínské iniciativy. 

                               
 
                                                     

Jevíčko zámeček 12. 3. 2020 v 18.00 hodin 
       

Srdečně zvou pořadatelé 

pořádá 
v prostorách Synagogy v Jevíčku 

BAZAR 
DĚTSKÉHO JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, 

OBUVI, SPORTOVNÍCH A KOJENECKÝCH POTŘEB 
POTŘEB 

 
17.3.2020 13 – 18 hod. příjem věcí a prodej  
18.3.2020 10 – 18 hod. prodej 
19.3.2020 17 – 18 hod. výdej neprodaných věcí a utržených peněz 

Do prodeje přijímáme veškeré oděvy a obuv pro jarní a letní sezónu 
do velikosti 170, těhotenské oblečení, dále kola, odrážedla, cyklosedačky 
apod., po dohodě je možné prodávat i dětské kočárky. Zájemci o prodej 

pište nebo volejte na níže uvedený kontakt. 

Manipulační poplatek je 10% z utržené částky. 

Kontakt: Máša Bubeníková,, tel. 773 693 020 (od 9-18h.) 

Pro děti bude k dispozici malý hrací koutek. 

Těšíme se na Vás! 
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České tajemno s Arnoštem Vašíčkem
Středa 18. března 2020 v 17.00 hodin, sál zámečku. Přednáška 
Arnošta Vašíčka. Čekají Vás neuvěřitelná fakta, tajemné nálezy, pře-
kvapivé hypotézy. Dějiny jsou plné 
událostí, které se navzdory vědec-
kému zkoumání doposud nepo-
dařilo uspokojivě vysvětlit, a kte-
ré nás provokují svou tajemností. 
Záhadné archeologické nálezy 
i podivné záznamy v kronikách 
naznačují, že minulost je daleko 
vzrušivější, než si vůbec dovedeme 
představit. Arnošt Vašíček před-
stavuje nejtajemnější domácí záhady z nové knihy a připravované-
ho televizního cyklu.

10. března 2020 
vás srdečně zveme 
na společné prožití 
židovského 
významného dne 

Purim.
Oslavovat budeme průběžně po celou půjčovní dobu knihovny, při 
úterním půjčování 10. března v prostorách knihovny.
Provozní doba knihovny bude prodloužena od 12.30 do 19.30 ho-
din.
Svátek Purim je označován také jako svátek losů. I pro vás budou 
připraveny losy na určení osudu pro celý rok. Jde o nejradostnější 
svátek, který je spojován s vítáním jara, slavit jej můžeme karneva-
lovými maskami a radostnou konzumací vína, povídáním, ke kte-
rému zakousnete Hamanovy uši. Jedním ze zvyků je předávat si při 
tomto svátku dárky, proto prosíme, přineste drobný dáreček a i vy 
sami budete obdarováni.
Vzhledem k tomu, že 10. února byla zrušena oslava svátku stromů 
Tu Bi-švat, připomeneme si oslavu i tohoto svátku, tak jak jej v rodi-
nách slavili se všemi zvyky, které se k tomuto svátku váží.
Společně tak vzpomeneme oslavy, které ve svých rodinách proží-
vali bývalí občané města Jevíčka s velkou úctou k jejich životu. 

Spisovatelé do knihoven – Pavel Kolmačka
Ve čtvrtek 19. března 2020 
v 18.00 hodin, sál zámečku. 
V rámci cyklu Spisovatelé do 
knihoven Vás srdečně zveme 
na autorský večer s básníkem 
Pavlem Kolmačkou.
Básník a prozaik, pokračo-
vatel reynkovské linie české 
poezie. 
Jeho básnické texty byly pře-
loženy do angličtiny, němčiny, 
francouzštiny, ruštiny, polšti-
ny, španělštiny či italštiny. Na-
rodil se 8. října 1962 v Praze.
Nenechte si ujít setkání s tím-
to zajímavým literátem a po-
znejte přední představitele 
současné české poezie.

Městská knihovna Jevíčko  vás srdečně zve na březnové akce …

Bitevní pole – Listování
Ve čtvrtek 26. března 2020 v 17.00 hodin, sál 
zámečku. LiStOVáNí.cz: Bitevní pole (Jérôme Colin). 
Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláz-
nit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo práskat 
dveřmi, nosit špatné známky a 
odpovídat nanejvýš slovem: ne-
pruď. Věda tvrdí, že jsou v tom 
děti nevinně, ale stejně — nic 
horšího než puberťáka digitální-
ho věku pánbůh ještě nestvořil. 
Nutné je si ovšem přiznat, že 
pro stejného puberťáka není 
nic horšího než rodič. To bitevní 
pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství. V hlavní roli tu 
bojuje Lukáš Hejlík, kterému bylo čtyřicet. Vstupné 50,- Kč
• v roce 2019 vydalo nakladatelství Host
• účinkují: Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová (alternuje Věra Hollá)

Floria Kroměříž 2020
Ve čtvrtek 7. května 2020 vyrážíme na výstavu Floria Kromě-
říž. Odjíždíme v 8.30 od budovy gymnázia. Těšit se můžete na 
krásné aranže květin a nákup květin, stromů a keřů pro vaši 
zahradu. Předpokládaný návrat v 17.00 hodin. Přihlásit se mů-
žete v Městské knihovně v Jevíčku a na tel. 731 655 437.
Na výstavě nakoupíte vše po-
třebné pro dům i zahradu od 
stovek prodejců z celé Čes-
ké republiky i ze zahraničí. 
Okouzlí Vás tematicky vyzdo-
bené pavilony tisíci květinami. 
Vystupují zde přední hvězdy 
hudební scény a otevřeny jsou 
desítky stánků a restaurací  
s širokou nabídkou občerstvení. K zakousnutí budou k dispozici 
dobroty z Matějova pekařství.
Téma květinové expozice 2. etapy: Tajemství skla
Pro malé zahradníky bude otevřen i unikátní zábavný park Dětský 
svět Kroměříž s desítkami vnitřních i venkovních atrakcí pro malé 
i velké. Dospělí návštěvníci výstavy mají navíc vstup do Dětského 
světa zdarma! 
Od 11.00 – 14.00 – hraje dechová hudba Drietomanka
Cena za autobus je 180,- Kč a zvýhodněné hromadné vstupné 
je 80,- Kč

Buchlovice – Velehrad
V sobotu 23. května srdečně 
zveme všechny malé i velké na 
výpravu za skvosty České repub-
liky. Tentokrát to bude zámek 
a zahrady Buchlovice. Kovozoo 
Staré Město, poutní místo Vele-
hrad a skanzen Modrá.
Cena za autobus + průvodce je 
400,- Kč.
Z Jevíčka vyjíždíme v 7.00 hodin od budovy gymnázia. Přihlásit 
se můžete v Městské knihovně v Jevíčku a na tel. 731 655 437.
Průvodcem nám bude Jan Valíček.

Vzhledem k tomu, že měsíc březen je tradičně měsícem 
knihy, je pro vás vyhlášena amnestie na všechny pokuty za 
pozdě vrácené knihy a jiné nepříjemnosti 😊 a to po celý 
měsíc březen.

Podrobnosti o všech pořadech Městské knihovny v Jevíčku 
najdete na:
https://www.knihovna-jevicko.cz/
https://www.facebook.com/KnihovnaJevicko/
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SVAZ CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
ZO JEVÍČKO  

 

 
POŘÁDÁ V SOBOTU DNE 21. BŘEZNA 2020  

XVII. JARNÍ PRODEJNÍ 
 

VÝSTAVU KRÁLÍKŮ 
V AREÁLU CHOVATELŮ NA ULICI BRNĚNSKÁ 343 

 V JEVÍČKU 
 

VÝSTAVA JE OTEVŘENA: 
8oo – 15 oo

 hod. 
 

Během výstavy je možnost zakoupení chovných 
králíků 

 
Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně zvou pořadatelé  

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

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Mgr. Lubomír Mokrý - certifikovaný specialista  
v oblasti BOZP:  dokumentace BOZP, prevence rizik,     
školení zaměstnanců
Tel.: 731 285 196, e-mail: lubomokry@seznam.cz

Rodinná farma
Bílkovi - Chornice
Kvalitní hovězí maso

z vlastní faremní porážky

Nakupujte přímo od farmáře

tel.: 724 400 004

www.farmabilkovi.cz

HLEDÁM BYT v Jevíčku, V. Opatovicích,  
1+1 nebo 2+1 (nebo větší), 

nevadí družstevní, nevadí ani původní stav. 
Děkuji za nabídku. Tel.: 774 945 405.

Učitel koupí dům v blízkosti školy. 
Nabídněte. Tel.: 703 128 787.

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.
a  Chornická z.o.s., a.s.

přijímá od 2. 3. 2020 objednávky naturálií
Krmná řepa - 300,- Kč/ar (cca 5q) max. množství na osobu 2 ary
Brambory tříděné -  platba až při odběru 
Objednávky krmné řepy do 18. dubna 2020.

Objednávky přijímá: Veronika Biberle Haderová, DiS.
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Výhodné Hypoteční úvěry a financování!
Nabízím kompletní vyřízení hypotečních úvěrů,  

refinancování, spotřebitelské a podnikatelské úvěry. 
Individuální vyjednání úrokových sazeb a podmínek. 

Porovnání podmínek a možností u všech bank. 
Lubomír Kaderka, mobil: 777 872 356, 
e-mail: lubomir.kaderka@okklient.cz.

Hledám domek nebo chalupu v okolí Moravské 
Třebové, směr na Chornice, Jevíčko a dolů,  

do 30 km. Může být i horší stav, se zahrádkou. 
Děkuji. Tel.: 728 741 473. 
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Projekt MAP II  
v plném proudu

V druhém roce realizace pro-
jektu MAP rozvoje vzdělávání 
II pro území ORP Moravská Třebová jsme připravili další aktivity, 
které podporují vzdělávání v našem regionu.
Od října 2019 realizujeme ve spolupráci s Charitou Moravská Tře-
bová projekt s názvem Škola nanečisto, který je určen pro před-
školní děti a jejich rodiče. Je cíleně zaměřen na přípravu dětí na 
přechod do 1. třídy a na podporu jejich předpokladů pro zvládá-
ní školních požadavků. Tato aktivita se uskutečňuje pod vedením 
zkušené paní učitelky z MŠ Piaristická a dalších odborníků. Každé 
setkání je zaměřeno na určitou oblast, kterou je pro dítě důležité 
zvládnout před nástupem do školy.  Jedná se například o procvi-
čení sebeobslužných dovedností, jemné motoriky či vytvoření si 
vztahu ke knihám, kdy jedno ze setkání navštívila paní knihovnice 
z místní knihovny. Setkání se konají pravidelně po 14 dnech a jsou 
koncipovány tvořivým a zábavným způsobem. 
Mezi základními školami a mateřskými školkami již od října putují  
kufry plné pomůcek, které byly sestaveny tak, aby jejich obsah po-
mohl učiteli při rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramot-
nosti. Součástí putovního kufru jsou publikace s kvalitním literárním  
a výtvarným zpracováním, pomůcky a metodické materiály pro 
učitele. V nabídce je několik typů kufrů – Kufr Člověk a jeho svět 
I – III, Kufr Čtenářská gramotnost, Kufr Ozoboti, Kufr Digitální gra-
motnost v MŠ a Ferda. Bezesporu nejatraktivnější putovní pomůc-
kou je 3D stereomikroskop s kamerou, který lze propojit s interak-
tivní tabulí či dataprojektorem.
Další rozsáhlou aktivitou projektu je podpora regionální identity 
dětí a žáků, na které se podílí velké množství učitelů a zástupců 
obcí z moravskotřebovského a jevíčského regionu. Sami učitelé 
ve spolupráci s kronikáři a pracovníky muzeí při tomto projektu 
vytváří pracovní materiály, které mají za cíl podnítit u žáků zá-
kladních škol regionální vazbu. Na začátku prací proběhl cyklus 
vzdělávání, který byl zahájen workshopem 
s názvem Questing – jde o novou metodu 
poznávání regionu, která umožňuje atrak-
tivním způsobem upozornit na zajímavé 
události, situace či místa v každé obci, ať už 
v rámci historie nebo současnosti. Z tohoto 
dvoudenního workshopu vzešel společný-
mi silami vytvořený první Quest s názvem 
Prstenec příběhů v kameni mapující zají-
mavým způsobem sousoší v Jevíčku, který 
se již brzo stane součástí poznávacích tras 
ve městě.

Realizační tým MAP II

  „Závod míru nejmladších“  
–  44. ročník 

proběhne v Jevíčku a okolí ve dnech 8. - 10. května 2020.  
Ve třech dnech cyklisté absolvují pět etap.
Vedle již tradičních účastníků z Dánska, Holandska, Německa, Ra-
kouska, Chorvatska, Itálie, Slovinska, Srbska, Maďarska, Belgie, Lit-
vy, Slovenska a České republiky přivítáme v Jevíčku poprvé i cyklis-
ty z Norska a po třech letech bude v pelotonu opět tým z Polska. 
Poprvé v historii tak budou na startu cyklisté z patnácti zemí.
Celý závod mimo sportovní stránky je náročný i po stránce orga-
nizačního a technického zabezpečení. Např. ubytování a stravová-
ní pro více než 280 sportovců a jejich doprovod vyžaduje úzkou 
součinnost  všech ubytovacích kapacit nejen v Jevíčku, ale i v okolí. 
Rádi bychom poděkovali majitelům a provozovatelům hotelů, pen-
zionů, ubytoven, kteří tento početný peloton pomohou ubytovat  
a zajistí pro něj stravu.
Při zabezpečení závodu oceňujeme velkou pomoc policie DI Svita-
vy, Konice, Boskovice, Letovice, Městská policie Moravská Třebová, 
Jevíčko, Velké Opatovice. Velmi si vážíme i pomoci dobrovolných 
pořadatelů z řad občanů našeho města a okolí.
Součástí „Závodu míru nejmladších 2020“ je již i kulturní a sportov-
ní program pro nejširší veřejnost. Na páteční odpoledne připravu-
jeme na náměstí malování dětí na vozovku, v sobotu pak výletní 
cyklojízdu do Úsobrna a hudební odpoledne v Panském dvoře. Vy-
stoupí děti z MŠ Jevíčko, dechový orchestr ZUŠ Jevíčko, Maloha-
načka, etien Band, Beatles revival, Krounex – „legendy se vrací“. Pro 
děti bude připraveno malování na sklo, výtvarná dílna a cyklistický 
závod ulicemi města. 
Podobně jako v minulých letech připravujeme živé online vysílání 
z trasy jednotlivých etap, a to na webu www.tjcykloklubjevicko.cz., 
včetně možnosti sledovat průběh závodu na obrazovce v hotelu 
Morava Jevíčko. 
Závod míru nejmladších je jeden z největších etapových závodů 
pro cyklisty věkové kategorie 15 - 16 let v evropě. Naše město  
i celý region získává evropské renomé a dostává se do povědomí 
nejen sportovní evropy. Událost podobného významu není možné 
zorganizovat bez finanční pomoci partnerů a sponzorů, ať už jde  
o podporu kraje, měst a obcí, nebo o sponzoring z řad soukromých 
subjektů. S jejich jmény a logy se setkáte na reklamních bannerech, 
propagačních materiálech a reklamách v průběhu celého závodu.  
Všem partnerům patří veliké poděkování. 

K trase závodu i k doprovodnému programu  
Vás zve TJ Cykloklub Jevíčko.
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Společenská rubrika
únor 2020

Naši jubilanti: 

Sedlatá Marie 
Žouželková Františka 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice
Lis na papír

Jak jsme uvedli v únorovém čísle, byl pořízen nový paketovací lis. Tímto lisem dokážeme 
slisovat celý objem 1100 l kontejneru na papír do balíku cca 60*60*60. 

Bohužel, někteří naši spoluobčané stále zřejmě 
nevědí, co je třídění – viz. foto níže obsah nádoby 
na olej z domácnosti, který obsahoval hadry, jídlo  
a jiné nepatřičně věci. Takto znehodnocené a netří-
děné odpady přináší obci zvýšené prostředky na li-
kvidaci, které jsou svozovou firmou účtovány a jistě 
by se daly využít smysluplněji. 

Dalibor Šebek, starosta obce

PŘáNÍ - 8. března MDŽ

Ten nejvoňavější květ,  

jaký vůbec spatřil svět,  

je moje milovaná maminka,  

co vychovala mě od malinka.  

Tak ať sluníčko se na Tebe směje,  

a celý den Tě hezký pocit hřeje,  

ty naše květinko,  

máme Tě rádi, MAMINKO ! 
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UPOZORNĚNÍ - úhrada poplatku za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV v roce 2020 a to ve výši 
550,-Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle této vyhlášky je splatný jednorázově  
a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných 
splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna příslušného kalendářního roku. 

Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ (v úřední dny úterý, 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  poplatku za jednoho psa činí  
150,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,-Kč/rok. Poplatek je 
splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.

Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na webu 
obce, případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Vítání občánků
V sobotu 8. února 2020 jsme slavnostně v zasedací místnosti 
obce přivítali nejmenší občánky obce Biskupice - Zoru Prcha-
lovou, Dominika Bomberu, Filipa Procházku, erika Faltýnka, 
Mikuláše Klimeše a Adélu Jakabovou. Přejeme všem dětem 
a rodičům hodně štěstí, zdraví, pohody a radosti. A děti, aby 
navždy milovaly své táty a maminky a aby šťastně vykročily 
do života.
Věřím, že naše obec Biskupice bude dobrým a bezpečným 
místem pro vaši budoucnost.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
březnu: 

 Lubomír Němec
 Josef Klvač

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Místní poplatky 2020
Obecní úřad v Chornicích oznamuje obča-
nům, že místní poplatky budou vybírány 
od 16. do 20. března 2020 v kanceláři 
obecního úřadu. 
Poplatek za svoz a likvidaci komunál-
ních odpadů je stejný jako v loňském roce  
a činí 550,- za osobu a rok.
Výše poplatků:
svoz komunálního odpadu 
  • 550 Kč základní výše
poplatek ze psů      
  • 90 Kč za prvního psa  
         v rodinném domku
  • 200 Kč za prvního psa v bytě
nájemné z pozemků   
  jako v roce 2019 
Podmínky pro slevy a osvobození se nemě-
ní.
Poplatek můžete zaplatit i bezhotovost-
ně na účet č. 5225591/0100, jako variabilní 
symbol uveďte číslo popisné, případně do 
zprávy pro příjemce alespoň příjmení po-
platníka.

Jana Vyroubalová, účetní

Náklady obce na třídění a svoz komunálních odpadů 
2017 2018 2019

Náklady na svoz KO, vč. sběrné-
ho dvora

-830 167,00 Kč -841 748,00 Kč -912 868,00 Kč

příjmy - vybrané poplatky  
a odměny za třídění

426 960,00 Kč 518 069,00 Kč 530 552,00 Kč

Rozdíl - hrazeno z rozpočtu 
obce

-403 207,00 Kč -323 679,00 Kč -382 316,00 Kč

Poplatek hrazen občany 480,00 Kč 500,00 Kč 550,00 Kč
Dotace obce na 1 občana 460,80 Kč 370,30 Kč 447,20 Kč

Lyžařský kurz
Týdenní lyžařsko - snowboardový kurz naší školy je už léta tradiční sportovní a ozdravnou akcí, oblí-
benou mezi žáky i učiteli. Kurz je určen všem žákům od čtvrtých do devátých tříd, od úplných začá-
tečníků až po zdatné lyžaře. Výcvik je organizován v družstvech a vedou jej instruktoři z řad učitelů. 
Lyžařům a snowboardistům nabízí výuku moderních trendů lyžování a jízdy na snowboardu, spolu se 
spoustou dalších neopakovatelných zážitků.  Kurz probíhá v příjemném prostředí horské chaty Kocan-
dy v Orlických horách, v blízkosti Ski areálu Červená Voda.
V průběhu letošního kurzu zvládli všichni začátečníci jak jízdu na snowboardu, tak i carvingový ob-
louk, a již druhý den výcviku vyjeli lanovkou na vrchol sjezdovky. Pokročilí lyžaři a snowboardisté si 
pod odborným vedením zdokonalovali svou techniku jízdy. Kromě ski areálu Červená Voda si žáci užili 
i sjezdovky v romantickém údolí Čenkovic, kde si mnozí z nich zavzpomínali na své lyžařské začátky.
Na kurzu nám nešlo pouze o sportovní vyžití, ale také o to se navzájem poznat, vyzkoušet si něco 
nového a užít si prima týden v krásné přírodě. Po celodenním poctivém výcviku na sjezdovce jsme 
proto nezaháleli ani na chatě. Večerní čas jsme vyplnili zábavným programem s netradičními prožit-
kovými hrami. Lyžařsko - snowboardový kurz je neodmyslitelnou součástí českého školství. Pohybem 
a pobytem na horách se snažíme děti vést k aktivnějšímu životnímu stylu a jako pedagogy nás velmi 
těší, že zájem o tuto akci na naší škole přetrvává. 
Děkuji všem účastníkům za dodržování disciplíny na svahu i mimo něj, za zodpovědný a pozitivní 
přístup, a za dobrou náladu v průběhu celého kurzu. 
      PaedDr. Zdenka Vašíčková, ZŠ Chornice
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ÚSPĚŠNÍ „CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“  
V ZIMNÍM ČTyŘBOJI

Mládež z TJ Sokol 
Chornice, z.s. odjela 
v sobotu 25. ledna 
2020 na Krajskou 
soutěž v zimním 
čtyřboji do Par-
dubic. Celkem 116 
sportovců závodi-
lo ve šplhu na tyči, 
skoku z místa, hodu 
na koš a člunkovém 
běhu na čas. Dvacet 
našich borců se ve svých kategoriích umístilo takto:
1. místo: Denisa BODLáKOVá, Dan SCHREIBER, Karel FRANTA, 
Hana KOPKOVá
2. místo: Tomáš KOPKA, Aneta LIŠKOVá, Ester Kateřina GLU-
CHOVá
3. místo: Daniel FRIEDL
4. místo: Tereza TATKOVá
5. místo: Tomáš VAŠÍČEK, Václav GOŠ, Veronika FRANTOVá
7. místo: Michal KŘENEK, Zoja FRANTOVá
9. místo: Anna VESELá
10. místo: Marek ZACHAR, Šárka PÍSKOVá
11. místo: Jan HOLAS
13. místo: Katka POHANKOVá, Tereza VESELá

V doplňkovém závodu ve skoku přes švihadlo museli soutěžící pro-
vést co nejvíce přeskoků po dobu 30 sekund. Naši SOKOLÍCI ve 
svých kategoriích doskákali takto: 
1. místo: Tomáš KOPKA, Veronika FRANTOVá, Ester Kateřina 
GLUCHOVá, Karel FRANTA
2. místo: Anna VESELá, Hana KOPKOVá
3. místo: Tereza TATKOVá
4. místo: Dan SCHREIBER
5. místo: Jan HOLAS, Daniel FRIEDL
6. místo: Denisa BODLáKOVá, Zoja FRANTOVá
7. místo: Václav GOŠ
11. místo: Tereza VESELá
13. místo: Michal KŘENEK
14. místo: Šárka PÍSKOVá
Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou děkujeme za 
vzornou reprezentaci TJ Sokola a obce Chornice.
                         Za TJ Sokol Chornice, z.s. Alena Fiebichová

Akce v mateřské škole
Dětem z mateřské školky není lhostejný 
osud lesní zvěře v zimě. A proto se vydaly za 
doprovodu pana Františka Vodáka do lesa  
s taškami plnými zrní, mrkve, řepy a sena. 
Děti připravily zvířátkům u lesa pohoštění  
a pak sledovaly stopy ve sněhu. Pomocí da-
lekohledu měly možnost zahlédnout i dra-
vé ptáky a dění v zimní přírodě.

Povánoční období jsme si zpříjemnili pro-
hlídkou betlému v místním kos-
tele. Děkujeme paní Knollové 
za pozvání a paní Macháček-
-Konnigové za poutavé vyprá-
vění o vzniku betlému. Její hra 
na varhany děti natolik uchvá-
tila, že si hned chtěly tento ná-
stroj vyzkoušet.

Mgr. Soňa Marková

Výlet za poznáváním 
lesní zvěře

Využili jsme pozvání členů mysliveckého 
spolku z Bezděčí na výstavu trofejí, kterou 
uspořádali v Městečku Trnávce. Děti měly 
možnost prohlédnout si jak ve skutečnos-
ti vypadají zvířátka žijící v lese, které do 
té doby viděly jen na obrázku. Myslivci 
pro děti také připravili bohatý program 
– znalostní kvíz, omalovánky, pracov-
ní listy, hod přírodninami - za úspěšné 
splnění dostali všichni sladkou odměnu. 
Zpestřením bylo také setkání s psími spo-
lečníky, děti měly možnost si je pohladit 
a z výletu si tak odnesly spoustu zážitků  
a nových poznatků.
 Za MŠ Hana Němcová

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLáNU
Obec Chornice připravuje změnu územního plánu. K připravova-
né změně se můžete vyjadřovat a dávat podněty k tomu, o čem si 
myslíte, že by v územním plánu nemělo chybět. Vaše připomín-
ky a náměty můžete dávat v kanceláři místního obecního úřadu,  
a to nejpozději do 31. 3. 2020. 
       Jiří Smékal, starosta obce
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví:

BEDŘICH CRHA
ANTONIE ČAPKOVá
ELIŠKA DOSEDLOVá
VĚRA KRAVáČKOVá
MARIE MACKERLOVá
JOSEFA MONTAGOVá
JIŘÍ PAZDÍREK
JOSEF SLUNSKý
LUDMILA VáCLAVKOVá
PETR ZáKOSTELECKý

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

K jaroměřickým se přiřazují noví občánci

ANTONÍN KOBELKA
ANEŽKA SMÉKALOVá

Přejeme zdraví a radost ze života 
dětem i rodičům.

Řadu jaroměřických občanů opustila: 

 MARIE HRUBá
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.

Ještě za Emanem
emanuel Slavíček byl můj spolužák a kama-
rád. Občas jsem mu ve škole vypomohl – 
zvláště v němčině. Když se blížily Vánoce, 
moja mama vždy marně sháněla kokoso-
vou moučku, kterou potřebovala při peče-
ní vánočního cukroví. emanův tata byl ve-
doucí samoobsluhy a eman každé ráno za 
ním chodil pro svačinu do školy. A tak jsem 
tenkráte emana recipročně požádal, zda by 
mně nesehnal onu nedostatkovou kokoso-
vou moučku. A taky jo. Když šel dozadu za 
tatou, prodavačky tam měly schováno pár 
balíčků právě došlé moučky. Milý eman jim 
jednu „uzmul“ a já jsem domů tenkráte ví-
tězoslavně přinesl jeden sáček v té době 
normálně těžko dosažitelného zboží. Tak 
skvěle eman splnil moje přání.

Pavel Kyselák

Oznámení
Oznamujeme občanům, že 1. března 
2020 začíná další etapa výměny vo-
dovodu a kanalizace – od autobuso-
vé zastávky u restaurace přes náves 
směrem k „Husímu plácku“. Na pro-
stranství před č.p. 200 bude umístěna 
deponie materiálu, k parkování auto-
mobilů prosím využívejte plochu před 
COOPem. Ukončení stavebních prací je 
plánováno na 22. května. Děkujeme, že 
budete respektovat dopravní omezení.

Dětský maškarní karneval v Jaroměřicích
V sobotu 25. ledna proběhl v Jaroměřicích první ročník dětského maškarního karnevalu. 
Na programu bylo mnoho soutěží a originálních her režírovaných oblíbeným Křemílkem 
a Vochomůrkou, při nichž se bavili malí i velcí. Za splněné úkoly a soutěže byly všechny 
děti odměněny. Zábavnou atmosféru doplňovali dva klauni, stylové písničky a celkově 
akční program. Součástí maškarního karnevalu byl fotokoutek a nechyběla také tombola 
se spoustou hodnotných cen. Na akci jsme přivítali více než 200 spokojených účastníků, 
tedy 110 dětí a 94 dospělých. 
Zájem o tuto akci předčil očekávání pořadatelů. Kvůli menšímu prostoru výstavní síně ale 
pořadatelé bohužel nemohli realizovat některé z připravených soutěží a her. V příštím roce 
se budeme snažit vymyslet formu a místo konání akce tak, abychom mohli poskytnout 

větší komfort dětem i rodičům.
Chtěli bychom poděkovat všem 
sponzorům, kteří poskytli pro-
středky na ceny do tomboly, 
dále děkujeme obci Jaroměřice 
za finanční podporu na odmě-
ny pro nejmenší. Velký dík patří 
také všem pořadatelům, sdružení  
SRPSŠ a mateřské školce.

Za kolektiv pořadatelů
Mgr. Kateřina Továrková
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3. 3. NA MOTORKáCH Z  PĚČÍKOVA NA KAVKAZ A ZPĚT, 
úterý, 18:00, VS. Beseda s Jiřím Přichystalem o cestě do 
Arménie a Gruzie.

7. 3. VOLNá DÍLNA PATCHWORKU,  sobota, od 9:00, VS.
8. 3. SNĚŽNý KLUK,  neděle, 17:00, VS. Jak dopravit yettiho 

domů, aniž by si ho někdo všiml? Animovaný film 
vhodný i pro nejmenší děti. USA, 2019, 97 min, režie: Jill 
Culton, Tod Wildermann.

13. 3. POHáDKOVý SVĚT HANy KOZUBOVÉ Výstava loutek 
a obrazů s paličkovanou krajkou je přístupná v půjčovní 
době knihovny do 13.3.2020.

14. 3. HANáCKÉ BáL, sobota, 20:00, Hanácká krčma. K tanci 
a poslechu zahraje STOFKA, tombola. Program zajistí 
Jaroměřecky Hanačke. Vstupné 70Kč.

15. 3. PALIČKOVáNÍ – VOLNÉ POKRAČOVáNÍ, neděle 9:00-
14:00, VS.

18. 3. VýTVARNá DÍLNIČKA S ANDREOU POPPROVOU, 
středa, od 16:30, VS. Netradiční zahájení výstavy ilustrací 
Andrey Popprové. Dílnička pro děti a maminky.  Prosíme 
zájemce o přihlášení v knihovně.

21. 3. 44. POCHOD JARNÍ PŘÍRODOU, sobota, od 7:00 do 
17:00, Restaurace u Trojanů. Registrace od 7:00 do 
10:00. Startovné: děti do 15 roků 10,- Kč, dospělí 30,- Kč.

27. 3. NOC S ANDERSENEM, pátek, od 16:00, VS. Noc plná 
překvapení, knížek a her. Zahájení v knihovně.

Připravujeme:
5. 4. JARNÍ TRHy, neděle, 9:00-12:00.

Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, 
středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 
do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, 
tel: 778 086 380, knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
BŘEZEN 2020

Prezentace a start: 7,00 - 10,00   hod. v Restauraci u Trojanů

Cíl: v Restauraci u Trojanů do  17,00 hod.
Trasy:

Pěší: 7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod Proklestem, Jaroměřice.

16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod Špilberkem, pod Lavičnou, chata Diana,
pod Proklestem, Táborová studánka, Jaroměřice.

23 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Jaroměřice.

38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Dzbel, Jesenec,
Kladky, Nectava, pod Plankenberkem, Zálesí, Jaroměřice.

Cyklo: 10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice.

30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří, Petrůvka,
Plechtinec, Unerázka, Chornice, Biskupice, Jaroměřice.

65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka, Pěčíkov,
Vranová Lhota, Kozov, Bouzov, Javoříčko, Luká, Hvozd, Březsko, Konice,
Jesenec, Dzbel, Nectava, Biskupice, Jaroměřice.

Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počasí na změnu, popřípadě zrušení 
některých tras těsně před startem. Mapky jednotlivých tras obdrží účastníci u prezentace.

Startovné: Děti do 15 roků 10,- Kč, dospělí 30,- Kč

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Možnost ubytování:

Restaurace u Trojanů, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka tel.461 326 458 týden před

Odměna: Tradiční - sladká medaile, pamětní list.

Pomůcka: Trasy najdete na starých turistických mapách: Olomoucko, Svitavsko a 
na nové mapě KČT č. 51 - Haná.

Doprava: Integrovanou autobusovou přepravou do Jaroměřic.Taktéž dálkovými spoji
do Jevíčka a odtud 3 km pěšky do Jaroměřic. Pro účastníky pochodu "DP JP"
je možná doprava linkovým autobusem z Jevíčka do Jaroměřic v 9,15 hod.

Občerstvení: Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase.

Pochod se jde za každého počasí na vlastní nebezpečí - Zdrávi došli a dojeli!

JARNÍ  PŘÍRODOU

44. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádá  OT  TJ  JAROMĚŘICE

okres Svitavy
v sobotu dne 21. března 2020
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Finančně zajištění manželé koupí byt. 
Tel.: 731 371 562.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

Hledám domek či chalupu Jevíčko, Šebetov, 
Úsobrno a okolí do 20 km, 

nejlépe se zahradou, klidně i pozemky. Děkuji. 
Tel.: 727 612 878.

DUBOVÉ 
BRIKETY

Dřevěné brikety čisté z dubu 
bez dalších příměsí a pojiv. 
Délka +/- 8 cm, průměr 8 cm, 
tzv. PUK 

Pytel PE 15 kg 70 Kč/ks
(4,66 Kč/kg)

Mob.: 777 588 659
www.garanto.cz, garanto@email.cz

Sklad: GARANTO s.r.o., 
Olomoucká 774, Jevíčko 569 43
(ROZVOZ A DOPRAVA DLE DOHODY)

Uvedené ceny vč. 15% DPH.


