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Vážení spoluobčané,
v souvislosti s opatřeními vlády v boji s pandemií koronaviru, 
které můžete aktuálně sledovat ve sdělovacích prostředcích, 
přijalo město Jevíčko celou řadu opatření, které jsou uveřejně-
ny na našem webu www.jevicko.cz  v sekci „Aktuality“. Aktu-
ální informace pro celou ČR naleznete na webu Vlády České republiky www.vlada.cz, Mini-
sterstva zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz a dalších státních institucí. Pardubický 
kraj informuje o opatřeních v rámci své působnosti na webovém odkazu https://www.
pardubickykraj.cz/koronavirus. Zde najdete mimo jiné informace o důležitých kontaktech 
a odkazy na dokumenty ke stažení. Apelujeme na občany, aby dodržovali nařízení a po-
stupy vyhlášené Vládou ČR! Jen tak zvládneme společně tuto složitou situaci.

Vedení města Jevíčko

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka

Rok židovské paměti v Jevíčku / 2020 / ביויצ׳קו ליהודים זכרון שנת  
 
רוזכ  Fotoaktuality

Zahájili jsme komplexní rekonstrukci 
druhého úseku ulice Okružní II

Čtrnáctý městský ples stihnul proběh-
nout ještě před plošnými zákazy kvůli 
koronaviru

Skautský benefiční koncert pomohl  
Dětskému domovu v Moravské Třebové

DUBEN 2020

Město Jevíčko ve spolupráci s Jevíčskými skauty nabízí 

ZAJIŠTĚNÍ NÁKUPU 
ZÁKLADNÍCH POTRAVIN, HYGIENICKÝCH POTŘEB A LÉKŮ 
PRO SENIORY A OSOBY  SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM

Z JEVÍČKA A ZADNÍHO ARNOŠTOVA

Objednání nákupu od pondělí do pátku 8:00 – 10:00,
doručení nákupu následující pracovní den v dopoledních hodinách.

Tel.: 461 327 810 (Petra Minaříková), email: minarikova@jevicko.cz

Zveme Vás:

Vážení návštěvníci, z důvodu 
platnosti opatření v boji  
s koronavirovou infekcí  
předesíláme v nebližším  

horizontu rušení  
naplánovaných akcí.

 Děkujeme za pochopení. 

Vedení města Jevíčko. 
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mít možnost je opravit, a nikoliv fungovat 
způsobem vyhození věci a zakoupení nové. 
Toto se jednoznačně ukázalo jako špat-
ný příklad. Jednak z toho pohledu, že při 
dlouhodobější obdobné krizi by se zasta-
vila např. na půl roku výroba v podnicích  
a nastal by nedostatek základních výrobků, 
zejména elektroniky, strojů, což by způsobi-
lo zastavení základních služeb ve zdravot-
nictví, potravinářství, průmyslu a zejména 
elektronické komunikaci, na níž jsme dnes 
závislí. Systém „zahoď a kup nové“ má 
obrovský dopad na životní prostředí, kte-
ré je tímto způsobem ždímáno až za svoji 
únosnou hranici. Jsme svědky toho, že ži-
votní prostředí a ovzduší okamžitě okřálo 
při tomto nechtěném zpomalení. Je to tedy 
pro lidstvo jednoznačná výzva začít znovu 
a lépe ve smyslu snížení našich nároků na 
komfort, pohodlí, ale především o návratu 
k poctivým a dlouhodobým výrobním hod-
notám, které nejsou asi tak ekonomicky vý-
hodné, ale pro životní prostředí a vyvážené 
fungování lidstva dle mého názoru jedinou 
cestou.
Pozitivním zjištěním však pro mě při ná-
stupu této krizové situace bylo to, že lidé 
jsou stále ochotni pomoci těm druhým  
v nouzi, což se ukázalo např. pří šití roušek, 
zajišťování nákupů a všemožných jiných 
skutků pro naše blízké. Za toto úsilí musím 
opravdu z celého srdce všem poděkovat, 
jmenovat nemohu, protože lidí, kteří ne-
zištně pomohli, bylo skutečně hodně a jistě 
bych na někoho mohl zapomenout. Moje 
poděkování je tedy směřováno každému, 
kdo pomohl druhému, a ani to nemuselo 
být prostřednictvím městaJ.

Závěrem mi dovol-
te popřát Vám všem 
krásné a radostné 
Velikonoce, prožité ve 
zdraví, lásce a kruhu 
Vašich blízkých.
Dušan Pávek, dipl.um. 
starosta Města Jevíčka

Z koronavirové epidemie bychom se 
měli poučit
Vážení občané,
připadla na mě v rámci cyklu karta okénka 
radních, a tak se s Vámi pokusím podělit  
o svoje pocity a postřehy a aktuality  
z našeho města. Všichni poslední týdny 
neustále slyšíme hlavně zprávy o šíření 
koronaviru a nová a nová vládní opatření 
v této věci. Chod města a zajetých věcí to 
postihlo nebývalým způsobem a většinu 
pracovního času i nad jeho běžný rámec 
jsme řešili zejména oznamování a aplikaci 
nejrůznějších opatření, kterými se neu-
stále utahovala smyčka pro pohyb, naku-
pování a dalších činností občanů i města 
samotného.
Musím říct, že jsem nikdy nečekal nástup 
takové situace, kdy bude vyhlášen nou-
zový stav republiky, omezen pohyb, uza-
vřené instituce. Pamatuji si na vyprávění 
svojí babičky, jak to bylo za války, co se 
vše dělo, co mohli a co nemohli, a nyní 
se mi tyto vzpomínky vybavili. Naštěstí 
je naše dnešní situace jednodušší v tom, 
že jsou lidé k sobě až na výjimky ohledu-
plní a vstřícní a neběsní válečný konflikt, 
jak tomu bylo ve vyprávění babičky. Také 
zásobování až na časová a jiná omezení 
funguje výborně. Nicméně člověk si v této 
situaci uvědomí křehkost lidské populace 
a současného na ekonomice postaveného 
světa. Pro mě osobně z toho plynou zá-
sadní životní zkušenosti, a to nespoléhat 
na jednoho gigantického výrobce a doda-
vatele zboží a výrobků, tedy Čínu, ale sna-
žit se co nejvíce zboží a věcí vyrábět v naší 
republice, případně alespoň v zemích EU, 
tak jak tomu bylo dřív, a to i za cenu, že 
tyto výrobky budou dražší. Toto by si měla 
především česká vláda uvědomit a místní 
výrobní a podnikatelské aktivity maximál-
ně podporovat. V případě opakování po-
dobných situací bychom 
jim tak mohli mnohem 
lépe čelit a nečekat bez-
mocně na pomoc z jiných 
kontinentů a to i v přípa-
dě takových základních 
věcí, kterých si můžeme 
v našich podmínkách za-
jistit bez problémů dost. 
Např. léky, některých zá-
kladních léků začal být 
nedostatek jen proto, že 
chyběla jejich výrobní su-
rovina z Číny. S tím souvisí 
i můj druhý poznatek, kdy 
by se mělo lidstvo spíše 
vrátit k filozofii výroby 
kvalitních věcí, které je 
možné používat dlouho-
době a v případě poruchy 

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Petr Kohoutek
Marie Parolková
Vlasta Tylšarová
Zdeněk Korda
Milada Jenišová
Ludmila Gallová
Jana Valentová
Františka Dvořáková
Helena Hrudová
Ludvík Nový
František Stejskal
Aloisie Kalandrová

Z důvodu opatření proti šíření  
koronaviru jsme zrušili tradiční  

návštěvy Sboru pro občanské zá-
ležitosti města, případně starosty  

a místostarosty u oslavenců 
doma.

Jubilantům se velmi omlouváme 
 a přejeme všem alespoň touto 

formou pevné zdraví, štěstí  
a rodinnou i osobní pohodu. 

 Vedení Města Jevíčka
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 19. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
19. 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: 20. 04. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 03. 2020

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

 

Kancelář správy bytového a nebytového fondu
Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás informovat, že kancelář správy bytového a nebyto-
vého fondu (SBF) je od 2. 3. 2020 přemístěna do budovy MěÚ a nachází se v prvním patře 
vlevo u kanceláří stavebního úřadu. Telefon na referenta SBF pana Karla Skácela je: pevná 
linka: 464 620 525, mobilní telefon: 730 897 808 a e-mail: skacel@jevicko.cz
   Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Informace z matriky 
Na základě rozhodnutí vlády ČR o přijetí krizových opatření se vítání dětí, které se 
mělo konat dne 19. 04. 2020, odkládá. O dalším termínu budou rodiče, kteří projevili 
o vítání zájem, včas informováni. Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky osobně 
nebo na tel. čísle 464 620 515.                                                                Jaroslava Jeřábková

Radniční listy roku
Vážení občané, dovolte mi za Město  
Jevíčko pogratulovat a poděkovat redakč-
ní radě Jevíčského zpravodaje pod vede-
ním šéfredaktorky Mgr. Jitky Budigové za 
vítězství našeho zpravodaje v okresním 
kole soutěže s názvem „Radniční listy roku“  
s postupem do krajského kola. Poděkování 
patří také Vám všem, kteří do Jevíčského 
zpravodaje přispíváte a podílíte se na jeho 
přípravě.

Dušan Pávek, dipl. um.,  
starosta Města Jevíčka

Svoz komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního  

odpadu v Zadním Arnoštově místo 
Svátku práce dne 1. 5. 2020
bude proveden v sobotu  

2. 5. 2020.
Svozové nádoby nejlépe nachystat  

k vývozu již v pátek večer.

Svoz směsného komunálního  
odpadu v Zadním Arnoštově  

dne 8. 5. 2020
bude proveden v řádném  

termínu. 
Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 

Svoz směsného komunálního  
odpadu v Zadním Arnoštově dne 10. 

4. 2020 (Velký pátek)

bude proveden v řádném  
termínu. 

Svoz směsného komunálního 
 odpadu v Jevíčku a OLÚ Jevíčko místo 
Velikonočního pondělí dne 13. 4. 2020

bude proveden v sobotu  
11. 4. 2020.

Svozové nádoby nejlépe nachystat  
k vývozu již v pátek večer.

Upozornění
MP Jevíčko se zaměří na stále častější zne-
čišťování veřejného prostranství zvláště  
v centru města psími exkrementy, majite-
li takového zvířete může být dle § 5/1, f), 
zákona 251/2016 Sb. o některých přestup-
cích uložena příkazem na místě pokuta do 
výše 10.000,-Kč, ve správním řízení do výše 
20.000,-Kč, při opakovaném jednání do výše 
30.000,-Kč. Uvedený přestupek se zapisuje 
do evidence přestupků.

Bc. Miroslav Zemánek, Velitel MP Jevíčko

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ORDINAČNÍ DOBY 
 VZHLEDEM K SITUACI V CELÉ ČR a k tomu, že nejsme vybaveni ochrannými 

pomůckami a máme pouze vlastní rezervy, nyní věnujte pozornost tomuto upozornění:
ORDINACE FYZICKÁ (pacient půjde do ordinace a bude PL vyšetřen)  

BUDE PROVÁDĚNO POUZE 3X TÝDNĚ  
A to vždy pouze v jedné ordinaci na Okružní II/261, před návštěvou lékaře  

vždy telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře!!! 

MUDr. Jana Trčková  ordinuje v pondělí  7.00 - 11.00 hod 
MUDr. Ivana Křížová ordinuje ve středu  7.00 - 11.00 hod  
MUDr. Zuzana Šedrlová  ordinuje v pátek  7.00 - 11.00 hod 

 
Důrazně žádáme pacienty, aby chránili sebe i nás a nosili roušky, šátky nebo šály. 

Pacient, který nebude takto chráněn, nebude vpuštěn do ordinace!!!

Telefonické konzultace budou denně:
Dr. Křížová   Po, čt    12.00 - 15.00 hod   461 326 540
  Út, Pá   7.00  – 11.00 hod   
  Středa ordinace 7.00 - 11.00 hod   ordinacekrizova@seznam.cz  
 
Dr. Šedrlová  Po, Út, Čt 7.00 – 11.00 hod   461 326 271, 739 669 993  
   St  12.00 – 15.00 hod   
  Pátek ordinace 7.00 - 11.00 hod  ordinaceplint@centrum.cz 
 
Dr. Trčková  Pondělí ordinace  7.00 – 11.00 hod  461 326 272, 725 928 337    
  Út, St, čt, Pá 7.00 – 11.00 hod    ordinacejevicko@seznam.cz  
 
Interní ambulance je také uzavřena, na akutní stavy volejte na telefon 464 620 203, kde 
Vás bude sestřička informovat, také tam směřujte své požadavky na chronickou medikaci. 
Pokud potřebujete léky, můžete telefonovat na níže uvedená telefonní čísla, nebo posí-
lat své žádosti emailem. 
Děkujeme za pochopení Vaše praktické lékařky   
           MUDr. Zuzana Šedrlová, MUDr. Jana Trčková, MUDr. Ivana Křížová
Platnost  od 18. 3. 2020      



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /  Duben 2020

Rada města Jevíčko schvaluje
1/32R/2020 program 32. schůze rady města 

dne 3. 2. 2020
2/32R/2020 odpisový plán majetku MŠ Jevíč-

ko na rok 2020 dle zápisu
3a/32R/2020 záměr přemístění vysílačů spo-

lečnosti PODA, a. s., 28. října 1168/102, 
Moravská Ostrava z budovy kina AS-
TRA na budovu přístavby MěÚ na ul. 
Kostelní a pověřuje starostu předlože-
ním návrhu nájemní smlouvy

3b/32R/2020 konání 14. Městského plesu  
v termínu 28. 2. 2020 s předpokláda-
ným hospodářským výsledkem ve výši 
3.500 Kč, který bude použit na rekon-
strukci kina ASTRA

3c/32R/2020 výsledek výběrového řízení na 
administrátora zadávacího řízení na re-
konstrukci kina ASTRA, kdy nejvýhod-
nější nabídku ve výši 35.000 Kč (není 
plátce DPH) předložila spol. JUSTITIA 
CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Půto-
va 1219/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
IČ: 03306267, uzavření příkazní smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a spol. JUS-
TITIA CONSULTING PARTNERS, s. r. o.  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3d/32R/2020 smlouvu o společném zadává-
ní mezi SÚS Pk a Městem Jevíčko na 
výběr zhotovitele akce „Rekonstrukce 
Okružní II Jevíčko 2. etapa“ - staveb-
ních objektů dle zápisu a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

4a/32R/2020 konání příměstského tábora „Ve-
selá věda“ v prostorách ZŠ Jevíčko

4b/32R/2020 nákup vybavení a ochranných 
prostředků pro JSDH Jevíčko - dvou 
zdrojů k radiostanicím a jedné radio-
stanice za finanční částku 6.900 Kč vč. 
DPH, dvou tlakových lahví k dýchacím 
přístrojů AUER za částku 25.000 Kč vč. 
DPH a 5 ks zásahových jednovrstvých 
ochranných obleků pro členy za částku 
31.554 Kč vč. DPH

6b/32R/2020 ceník městské komunální techni-
ky a prací s účinností od 1. 3. 2020
- sekačka CROSSJET - 700 Kč bez DPH/h 

(včetně obsluhy)
- sekačka STARJET - 700 Kč bez DPH/h 

(včetně obsluhy)
- sekačka malá - 400 Kč bez DPH/h 

(včetně obsluhy)
- křovinořez, motorová pila - 300 Kč bez 

DPH/h (včetně obsluhy)
- zaměstnanec - práce - 200 Kč bez 

DPH/h
- traktor - 700 Kč bez DPH/h (včetně 

obsluhy a vleku) + 25 Kč/km
- multikára, piaggio - 700 Kč bez DPH/h 

(včetně obsluhy) + 20 Kč/km
- zametací stroj Nilfisk - 900 Kč bez 

DPH/h (včetně obsluhy) + 30 Kč/km 
(v případě práce mimo Jevíčko je ob-
jednatel povinen zajistit zdroj vody 
a místo pro vysypání odpadu včetně 
jeho likvidace). Min. účtovaná sazba 
je vždy ¼ hodina a počítá se každá 
započatá ¼ hodina

7/32R/2020 uzavření nájemní smlouvy na 
umístění reklamní tabule na sloup VO  
s žadatelem dle přílohy zápisu za částku 
800 Kč bez DPH/rok/1 tabule

8/32R/2020 stanovení doplňujících podmínek 
pro žadatele o městský byt v Jevíčku 
platných od 10. 2. 2020, a to: - žada-
tel před přidělením bytu a podpisem 
nájemní smlouvy je povinen předložit 
výpis - potvrzení o bezdlužnosti z cent-
rálního registru dlužníků, který nebude 
starší více jak 10 dnů

9/32R/2020 změnu systému úhrady plateb za 
ubytovnu pro nově ubytované trvale 
bydlící klienty, kdy tito od měsíce červ-
na 2020 budou platit za ubytovnu mě-
síc předem za poskytování ubytovacích 
služeb

Usnesení 32. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. února 2020
Rada města Jevíčko pověřuje
5a/32R/2020 investičního technika zajiště-

ním návrhu správce VO na přisvětlení 
chodníku mezi ZŠ a ulicí K. H. Borov-
ského, vyrovnáním chodníku na ulici  
A. K. Vitáka, který je značně zdeformo-
ván kořeny stromů, zadáním studie řešící 
parkování s možností rozšíření parkova-
cích míst na části pozemku p. č. 175/10  
v k. ú. Jevíčko-předměstí u budovy gym-
názia, umístění kontejnerů na odpad  
u gymnázia a zadat zpracování do-
pravní studie k řešení dopravní situace 
ul. Kostelní, Horní Farní, se záměrem 
zjednosměrnění provozu a zbudování 
klidové zóny v ul. Kostelní dle návrhu 
komise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost

Rada města Jevíčko doporučuje
5b/32R/2020 zastupitelstvu města projednat 

upravenou OZV o regulaci provozní 
doby hostinských zařízení na základě 
podané petice občanů města a dopo-
ručení zastupitelů

6c/32R/2020 zastupitelstvu města schválit 
cenovou nabídku na recyklaci asfal-
tů a betonů od firmy RESTA, s. r. o., 
Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov,  
IČ: 14616807 za nabídkovou cenu  
117 Kč/t bez DPH

Rada města Jevíčko ruší
6a/32R/2020 usnesení RM č. 19/29 ze dne  

21. 11. 2011 a usnesení RM č. 20/15 ze 
dne 29. 6. 2015, týkající se ceníku ko-
munální techniky

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/17Z/2020 program 17. zasedání konaného 

dne 17. 2. 2020
2/17Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Miloslav Parolek, Ing. Roman Müller, 
Ing. Jaroslav Zezula

4/17Z/2020 rozdělení částky 661.300 Kč na 
dotace typu A a C v rámci grantového 
systému města Jevíčka pro rok 2020 dle 
návrhu komise pro výchovu a vzdělává-
ní, mládeže a sportu

5/17Z/2020 návrh Pracovní skupiny pro re-
generaci MPZ Jevíčko na realizaci akcí  
v rámci Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón v roce 2020 dle 
přílohy zápisu

6/17Z/2020 cenovou nabídku společnosti 
Thermo Sanace, s. r. o., Chamrádova 
475/23, 718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 
28622201 ve výši 123.904 Kč vč. DPH 
na chemické ošetření dřevěných prvků 
konstrukcí městské věže ve všech nad-
zemních podlažích včetně střešní báně 
s lucernou

7/17Z/2020 Obecně závaznou vyhlášku města 
Jevíčko č. 1/2020, o regulaci provozní 
doby hostinských zařízení s účinností 
od 1. 4. 2020

8/17Z/2020 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Jevíčko a společností 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko, IČ: 14557053 na akci „Sta-
vební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“ ve výši 126.201,97 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem dodatku 
č. 3

9/17Z/2020 cenovou nabídku na provedení 
ořezu stromů na Komenského náměstí 
v Jevíčku firmou Lukáš Jeřábek, J. Haška 
1095/14, 679 61 Letovice, IČ: 03930211 
ve výši 87.900 Kč bez DPH

10a/17Z/2020 cenovou nabídku na recyk-
laci asfaltů a betonů od firmy RESTA,  
s. r. o., Kojetínská 3120/75, 750 02 Přerov,  
IČ: 14616807 za nabídkovou cenu  
117 Kč/t bez DPH

10c/17Z/2020 cenovou nabídku správce veřej-
ného osvětlení firmy Zdeněk Schreiber, 
U Hřiště 277, 569 42 Chornice, IČ: 886 
20 387 na výměnu veřejného osvětlení 
ve městě Jevíčku za nabídkovou cenu 
138.430 Kč vč. DPH

10d/17Z/2020 cenovou nabídku firmy Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o. na provedení prací 
spočívajícví ve snížení kanálu v křižo-
vatce Palackého nám. s ul. Brněnská  
a předláždění části silnice u lékárny 

směrem do ul. Brněnská v celkové část-
ce 30.504 Kč vč. DPH

10e/17Z/2020 prodej pozemku p. č. 2680 
(1199 m2) - trvalý travní porost v k. ú. 
Zadní Arnoštov Ing. J*** S*** Brno za 
cenu 59.950 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a Ing. J*** S*** na 
prodej pozemku p. č. 2680 v k. ú. Zadní 
Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

10i/17Z/2020 zahraniční cestu na Ukrajinu  
v termínu 4. - 7. 3. 2020 starosty Dušana 
Pávka, místostarosty Miroslava Šafáře, 
radního Rudolfa Berana a zastupitele 
Petra Votroubka služebním vozidlem 
Města Jevíčko a pověřuje zastupováním 
starosty a místostarosty v případě ne-
odkladných a mimořádných událostí ve 
města radního Ing. Pavla Vykydala

11/17Z/2020 přesunutí bodu programu při-
pomínky a náměty občanů na začátek 
následujících zasedání zastupitelstev 
města

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/17Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Petra Votroubka a Mgr. Rudolfa Berana

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 17. února 2020
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Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10b/17Z/2020 starostu města podáním trest-

ního oznámení na neznámého pacha-
tele pro podezření ze spáchání trestné-
ho činu hanobení národa, rasy, etnické 
nebo jiné skupiny osob či pomluvy na 
základě obdrženého anonymního do-
pisu týkající se židovské otázky

10f/17Z/2020 starostu města jednáním o ceně 
na koupi spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 1/6 k celku pozemku p. č. 
5141 (10904 m2) - orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí od Mgr. P*** B*** Brno

Zastupitelstvo města Jevíčko prodlužuje
10g/17Z/2020 paní H*** S*** Jevíčko lhůtu pro 

uzavření kupní smlouvy na pozemek  
p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-předměstí o 3 
měsíce od data konání 17. zasedání za-
stupitelstva města, tj. do 17. 5. 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko uděluje
10h/17Z/2020 souhlas J*** K*** a H*** K*** 

Jevíčko s převodem pozemku p. č. 

4241/57 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, jehož součástí je rozesta-
věná stavba garáže D*** H*** Jevíčko

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 leden 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 16. zasedání 
ZM a 31. a 32. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
anonymní dopis pro zastupitele města týkající 
se židovské otázky
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce ledna 2020

Výsledky projednávání, která nebyla přija-
ta
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje prodej 
části nově zaměřeného pozemku p. č. 4238/8 
- orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** B*** 
Velké Opatovice a úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a J*** B*** na prodej části pozemku p. č. 
4238/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje pro-
dej nově zaměřeného pozemku p. č. 4238/8 
(68 m2) - orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
J*** B*** Velké Opatovice za cenu 40.050 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a J*** 
B*** na prodej pozemku p. č. 4238/8 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

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

Nabídka zaměstnání u Města Jevíčko
Město Jevíčko hledá vhodného uchazeče o zaměstnání  

na pozici technický pracovník města a vhodného uchazeče  
o zaměstnání na pozici  

zahradník 
s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou v délce  

cca na 1 rok s možností následného uzavření pracovní smlouvy 
na dobu neurčitou.

Podmínky výběru vhodného uchazeče 
včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

- na www.jevicko.cz,
- na úřední desce městského úřadu,

- u tajemníka městského úřadu, 
tel. č.: 737 261 119, 

e-mail: tajemnik@jevicko.cz
nebo při osobním jednání v budově městského úřadu.

Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi 
náležitostmi a přílohami je do 11:00 hodin dne 24. 4. 2020.

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

Starosta Města Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení na pozici

„strážník/strážnice  
Městské policie Jevíčko“

Podmínky výběru vhodného uchazeče
včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:

- na www.jevicko.cz,
- na úřední desce městského úřadu,

- u tajemníka městského úřadu, 
tel. č.: 464 620 512,

e-mail: tajemnik@jevicko.cz.

Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi
náležitostmi a přílohami je do 11:00 hodin dne 24. 4. 2020

Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko

 Magister pharmacial Ludvík Klimeš,
syn  prvního českého 
starosty Jevíčka MUDr. 
Jana Klimeše, který  
v r. 1896 úspěšně usilo-
val o postavení vodovo-
du a v r. 1897 o založení  
reálky a o postavení budo-
vy reálky. MUDr. Jan Klimeš 
se narodil 2. 2. 1843 v Bo-
rotíně, zemřel 23. 1. 1899. 
Jako lékař pak pracoval  
v Jevíčku. Pohřben je na 
hřbitově v Jevíčku v hrobě 
č. 1042 při severní zdi hřbi-
tova.
Magister pharmacial Lud-
vík Klimeš a jeho matka 
Anna jsou rovněž pohřbeni 
do stejného hrobu.
Když jsem stál u jejich hro-
bu, tak mě zarazil údaj na 
kříži o datu narození 17. 8. 
1874 a o datu smrti 27. 5. 
1988 magistra pharmacie Ludvíka Klimeše, který se podle těchto 
údajů dožil necelých 114 let. Navíc jsem si uvědomil, že si vůbec 
nepamatuji, že by v r. 1988 byl pohřbíván nějaký syn starosty MUDr. 
Jana Klimeše.           
Vysvětlení těchto dat je prosté. V matrice Jevíčka, která se nachází 
v archivu v Zámrsku, jsou uvedeny následující data: Magister phar-
macial Ludvík Klimeš, svobodný, zemřel 24. 5. 1899 v Brně, pohřben 
v Jevíčku dne 27. 5. 1899, příčina smrti – mízení mozku. Zemřel tedy 
ve věku necelých 25ti let, brzy po smrti svého otce.
Je tedy nyní na představitelích Jevíčka, aby mylné údaje na hro-
bu starosty MUDr. Jana Klimeše o jeho synovi nechali opravit.

                      Ing. Jaroslav Zezula st.

Vedení města Jevíčko nechá chybný údaj v nejbližší 
době opravit.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO
U Zámečku 784

569 43 JEVÍČKO

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. třídy základní školy bude proveden

v pátek 24. dubna 2020
Zápis se týká dětí narozených  
od 1. 9. 2013  do 31. 8. 2014

Vzhledem k  mimořádným opatřením vlády  
k ochraně obyvatelstva  proběhne zápis 

BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE. 

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání 
se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím 

školy. 
Termín tohoto setkání bude zveřejněn na www.zsjevicko.cz
K zápisu je nutné předem vyplnit zápisní list pro školní rok 

2020/2021. 
Zápisní list a bližší informace k zápisu budou zveřejněny

 na webových stránkách školy: www.zsjevicko.cz. 

Rekonstrukce Okružní II zahájena
Tak nám začala první investiční akce roku 2020, kterou je kompletní re-
konstrukce na ulice Okružní II od křižovatky ul. Biskupické po křižovatku 
ul. Olomoucké.
Celá stavba bude probíhat na dvě hlavní etapy, kdy do 30. 6. 2020 se 
opraví podzemní sítě v daném úseku – vodovod, kanalizace, nové ve-
řejné osvětlení a rozvody kabelové televize, kde investorem je Město 
Jevíčko a náklady budou činit cca 6 mil. Kč. Dále budou provedeny nové 
rozvody kabelů NN a VN, které investuje ČEZ, a.s.
Po realizaci těchto inženýrských sítí bude provedena kompletní rekon-
strukce vozovky v nákladech cca 5 mil. Kč, kterou bude hradit SÚS Par-
dubického kraje. Současně dojde k vybudování nových chodníků a par-
kovacích stání v tomto úseku ulice a k novým chodníkům bude připojen 
propojovací chodník s ul. Pod zahradami, zde bude investorem opět 
město. Celková investice v oblasti chodníků, parkovacích stání bude  
v celé ulici činit cca 2,8 mil.Kč. Výše uvedené částky vychází z projek-
tových rozpočtů a budou upřesněny po výběrovém řízení, které právě 
probíhá.
Jak je vidět, příprava této akce si tedy vyžádá nemalé investice nejen ze 
strany města. Oprava ulice byla jejími obyvateli požadována již řadu let 
a projektová dokumentace se začala připravovat v polovině roku 2018. 
Zejména finální návrh chodníků a parkovacích míst byl připomínkován 
komisí dopravy a právě nyní bouřlivě diskutovaný návrh 
kolmých parkovacích míst na východní straně ulice byl zvo-
len proto, aby navázal na již vybudovaná kolmá parkování 
před společností MARS. Vzhledem k historickému urbanis- 
mu Jevíčka a šířkově omezeným možnostem na většině 
městských ulic se vždy snažíme využívat maximum nevy-
užitých ploch k možnosti parkování vozidel. Součástí re-
konstrukce je také výsadba 2 stromů a živého plotu podél 
parkovacích stání. V ulici dříve rostlo 7 javorů, řezaných na 
tvar kulovité koruny, ale současné normy a ochranná pás-
ma inženýrských sítí jsou nekompromisní a návrat stejného 
počtu stromů již z tohoto důvodu na místo není možný. 

Je škoda, že se někteří občané a zastupitelé, ačkoliv se mohli již dří-
ve k projektu v průběhu přípravy vyjádřit, neboť ten byl projednáván  
v orgánech města, se na město s připomínkami obracejí až nyní ve fázi 
zahájení realizace, což způsobuje zbytečné problémy. I tak jsme se roz-
hodli připomínky občanů ke kolmému parkování od čp. 237 po čp. 232 
zařadit k opětovnému  projednání dopravní komise a následně rady  
a zastupitelstva města, které by mělo definitivně rozhodnout o zvole-
ném řešení. Bude se jednat o změně kolmého parkování v počtu 11 míst 
na podélná parkovací místa v počtu pouze 4 míst. Nová parkovací stání 
jsou přitom v ulici navržena ze speciální zatravňovací dlažby ASIO, která 
by měla zajistit zelené parkovací plochy s možností vsakování, což je 
současně doporučené řešení odborem životního prostředí. Dle stávají-
cího projektu by v ulici mělo vzniknout celkem 17 nových parkovacích 
míst, díky čemuž by mělo dojít k zamezení stávajícího parkování po plo-
chách zeleně a nezpevněných krajnicích ulice.
Samozřejmě při realizaci rekonstrukce dojde k uzavírce ulice Okružní II 
od 2. 3. do 31. 10. 2020, kdy objízdná trasa bude vedena ulicí Pod Zahra-
dami, z toho důvodu je stanoven zákaz parkování v ulici Pod Zahradami, 
ale myslíme si, že toto krátkodobé omezení a následný výsledek přinese 
další zlepšení v dopravě a město bude mít zase o jednu pěknou ulici 
navíc.

Dalibor Šebek, investiční technik města
Dušan Pávek, dipl.um., starosta města

O případných změnách v souvislosti s koronavirovými opatřeními budete předem informováni.
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Úspěch žáků Gymnázia Jevíčko  
v okresním kole Olympiády v českém 

jazyce
Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro 
žáky základních a středních škol. Žáci řeší gramatické úkoly a píší sloho-

vou práci na zadané téma.
Školní kolo II. kategorie této soutěže se 
uskutečnilo na Gymnáziu Jevíčko v prosinci. 
Zvítězil Jan Hader ze třídy 4.B před Kateři-
nou Grulichovou z 1.B. Jan a Kateřina repre-
zentovali naše gymnázium v okresním kole. 
To proběhlo 22. 1. 2020 v budově obchodní 
akademie (odloučené pracoviště gymnázia 
ve Svitavách). Jan Hader v této náročné sou-
těži zvítězil a postoupil do krajského kola. 
Kateřina Grulichová obsadila 5. místo a je 
náhradnicí do krajského kola.
Žákům děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy a přejeme další úspěchy.

PhDr. Zdeňka Valčíková

Okresní kola Soutěže  
v anglickém jazyce  

                    na jevíčském gymnáziu
Jako již tradičně ve středu  
19. 2. 2020 proběhlo na jevíč-
ském gymnáziu okresní kolo 
Soutěže v anglickém jazyce ka-
tegorie 3A za účasti 10 studentů 
z  gymnázií okresu Svitavy pod 
organizační záštitou Střediska 
volného času Svitavy. Účastníci 
soutěže se úspěšně vypořádali 
s náročnou soutěží, když po po-
slechu na úrovni CAE následo-
vala tradiční ústní část, ve které 
studenti řešili úkoly ve dvojicích 
na základě verbálních i vizuál-
ních stimulů. Velmi napínavý 
souboj pro sebe získal výbor-
nými výsledky v obou částech  
a loňské vítězství obhájil Illia Pa-
lii z Gymnázia A. Jiráska v Lito-
myšli. Karol Divald ze třídy 1.A  

a Pavlína Navrátilová ze třídy 2.A podali velmi pěkné výkony a v náročné 
konkurenci se neztratili. Vítězi a postupujícím blahopřejeme a přejeme 
hodně štěstí v krajském kole v Pardubicích. Výsledky soutěže jsou uve-
deny na stránkách gymnázia (www.gymjev.cz).
A letos poprvé proběhlo na našem gymnáziu následující den okresní 
kolo Soutěže v anglickém jazyce, kategorie 3C, pro studenty středních 
odborných škol, které organizačně připravila p. Waltová ze Střediska 
volného času Svitavy. Soutěže se účastnilo 10 studentů z 5 středních 
odborných škol okresu Svitavy. Účastníci soutěže se úspěšně vypořádali 
s úkoly soutěže, když po poslechu na úrovni CAE následovala tradiční 
ústní část, ve které studenti řešili úkoly ve dvojicích na základě verbál-
ních i vizuálních stimulů. Vyrovnaný souboj pro sebe získal výbornými 
výsledky v obou částech Petr Bednařík z Vojenské střední školy Minis-
terstva obrany v Moravské Třebové.  Vítězi a postupujícím blahopřejeme 
a přejeme hodně štěstí v krajském kole v Pardubicích. Výsledky soutěže 
jsou uvedeny na stránkách gymnázia (www.gymjev.cz).
   Mgr. Josef Huf

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Zprávy z DM
Během února a začátkem března jsme na DM předkládali studentům 
obvyklou nabídku stálých činností a kroužků jako jsou například sau-
na, posilovna, knihovna, kroužek Jen tak i nabídku mimořádných aktivit.  
S p. Machorkovou jsme přivítali jaro prostřednictvím osazování květi-
nových truhlíků. P. Blahová nabídla možnost vyrazit do přírody a usku-
tečnila vycházku ke studánce, zorganizovala také protahovací cvičení na 
velkých míčích. S p. Vafkovou si zájemci mohli zahrát oblíbené bleskové 
pexeso. 
První březnové úterý proběhla plánovaná schůzka domovní rady vě-
novaná především problematice školního stravování. Zástupci studentů 

se mohli se svými připomínkami 
a náměty obracet přímo na po-
zvané hosty - vedoucí stravování 
p. Wrbovou a vedoucí kuchařku 
školní jídelny p. Vachutkovou. 
Na DM pokračují práce na bu-
dování dvou kuchyněk pro stu-
denty a chodba v 1. patře se 
„dočká“ nové podlahové krytiny. 

     Mgr. Darina Gnipová 

Zajímavost z radnice – Jevíčští zastupitelé 
rokovali pod širým nebem

V souvislosti s přijímanými opatřeními na ochranu proti šíření ná-
kazy COVID-19 rozhodl starosta města Jevíčko o tom, že pondělní 
zasedání ZM Jevíčko 16. 3. 2020 proběhne pod širým nebem, a to 
ve dvorním traktu městského úřadu. Ve hře byla i varianta konání 
zastupitelstva kvůli vyhlášenému nouzovému stavu zrušit. Protože 
však bylo nutno přijmout mimo jiné usnesení v oblasti regenerace 
památek, která je navázaná na dotaci Ministerstva kultury a s tím 

spojené termíny, pro-
běhlo zastupitelstvo 
na čerstvém vzduchu 
– pravděpodobně po-
prvé v novodobé his-
torii města. Pěkné po-
časí naštěstí umožnilo, 
aby zhruba hodinové 
zasedání zastupitelů 
v tomto prostředí pro-
běhlo bez problémů.

Mgr. Miroslav Šafář, 
místostarosta
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Vás srdečně zve v neděli 10. května 
2020 na mši svatou u příležitosti svátku 

      Sv. Floriána, patrona hasičů 
a pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války 

Program:  09.15 průvod od domu hasičů v Jevíčku do kostela na mši Svatou 
                   09.30  mše Svatá s přežehnáním historického praporu 
  10.30 kladení věnců u pomníku padlých za druhé světové války v parku u fary  
  11.00 průvod k domu hasičů 

Slavnost doprovodí hudbou Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko. 

 

Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko 
ve spolupráci se skautskými oddíly Jevíčko a komisí výchovy, vzdělávání, mládeže 

a sportu Města Jevíčka 

pořádají  

v pivovarském parku 
dne 30. 4. 2020 od 15:00 

tradiční hasičské vítání jara 
s pálením čarodějnic 

a večerní zábavou 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ (makrely, steaky, hermelíny, limo, pivo) 

za splnění soutěžních disciplín odměna špekáček 

zapálení vatry v 18:00 hodin 

K POSLECHU A ZÁBAVĚ ZAHRAJE DJ 
skákací hrad zdarma 

Vás srdečně zve v neděli 10. května 
2020 na mši svatou u příležitosti svátku 

      Sv. Floriána, patrona hasičů 
a pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války 

Program:  09.15 průvod od domu hasičů v Jevíčku do kostela na mši Svatou 
                   09.30  mše Svatá s přežehnáním historického praporu 
  10.30 kladení věnců u pomníku padlých za druhé světové války v parku u fary  
  11.00 průvod k domu hasičů 

Slavnost doprovodí hudbou Dechový orchestr ZUŠ Jevíčko. 

Kde: ZŠ Jevíčko,                       
U Zámečku 784

Kdy: 13.-17.7. 2020

Cena: 1 950 Kč

 
 

ŠACHOVÝ KLUB JEVÍČKO  
POŘÁDÁ  

šachový turnaj 
mládeže 

 

ROK NAROZENÍ 2002 A MLADŠÍ 
 
 

Datum konání: sobota 25. 4. 2020 
Místo: ZŠ Jevíčko 
Prezentace: 8:30 
Zahájení turnaje: 9:00 
Hrací systém: švýcarský 2 x 25 min.  
Počet kol: 7 kol  
Ceny: věcné ceny pro všechny účastníky 
Turnaj bude rozdělen na dvě věkové kategorie: 
- ročník 2002 až 2006, 2007 a mladší  
Předběžné přihlášky posílejte na jednu z níže uvedených 
adres 
Šachové soupravy na dva hráče s sebou a každý lichý 
hráč. 
 
 
 
Informace na kontaktech:  
Jaroslav Hrbata 602 937 308 jaroslav.hrbata@opatovice.net 
Jiří Bulička 776 250 394 jiribulicka@seznam.cz 

 
SRDEČNĚ ZVE ŠK JEVÍČKO 

Veřejné čtení jmen obětí  
holocaustu - 

letos poprvé virtuálně

Tématem 15. ročníku akce  Veřejné čtení 
jmen obětí holocaustu - Jom ha šoa je identita - našich měst  

a obcí, komunit i nás samých, vše co ji tvoří a ovlivňuje.

Protože naši současnou identitu ovlivňuje dosud nepoznaná situ-
ace a změny s ní související, museli jsme  z důvodu všech opatření 
souvisejících s epidemií COVID-19 (koronavirus) přistoupit k tomu, 
že letošní Veřejné čtení jmen obětí holocaustu - Jom ha-šoa 2020, 
neproběhne v reálném veřejném prostoru na náměstí ve 28 měs-

tech, které se k letošnímu ročníku připojili.

Datum zůstává: 21. dubna 2020 bude všem zájemcům zpřístup-
něna internetová stránka, na kterou se formou videokonference 
bude moci připojit každý, kdo bude chtít jména obětí přečíst on-
-line v reálném čase, a to v časovém rozmezí od 14.00 do 17.00. 

Abychom byli schopni zajistit plynulost čtení, je potřeba se předem 
registrovat na e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Každý přihlá-

šený obdrží podrobné instrukce, jak postupovat.

Druhou možností je se celý den ke čtení jmen připojit prostřednic-
tvím sociálních sítí. Nahrajte video, na němž přečtete jména,  

a nasdílejte jej na naši facebookovou stránku www.facebook.com/
jomhasoa nebo na sociální sítě s hastagem  #ctunajomhasoa. 

Můžete také nahrát video nebo audio a poslat nám ho prostřed-
nictvím e-mailu jomhasoa@terezinstudies.cz. Příspěvky upravíme  

a nasdílíme sami. 
Společně se tak všichni spojíme a opět i přes nepříznivé podmínky 
si připomeneme ty, kteří se stali obětmi nacistické rasové ideologie 

za druhé světové války.
Další podrobnosti najdete na našich stránkách www.terezinstudies.

cz nebo na našem facebooku Institut Terezínské iniciativy.

Eliška Waageová, koordinátorka, Institut Terezínské iniciaitivy
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Quest - Prstenec příběhu v kameni 
Quest neboli hledačka je cesta, zábava i poučení. Město 
Jevíčko ve spolupráci s Místní akční skupinou Moravsko-
třebovsko a Jevíčsko o. p. s. vydává hledačku „Prstenec 
příběhů v kameni“
Hráli jste někdy šipkovanou, nebo hledali poklad? Určitě ano.  
I v questingu si něco podobného vyzkoušíte. Vydáte se na cestu, 
budete hledat indicie a luštit tajenku. Nepotřebujete více než list 
papíru, na kterém je, většinou formou veršů, popsaná trasa podle 
orientačních bodů. Splníte úkoly, vyluštíte tajenku a poklad bude 
váš! Je to jednoduché! Průvodce s mapou si můžete vyzvednout 
v Turistickém informačním centru Jevíčko na Palackého náměs-
tí. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Žákyně ZUŠ Jevíčko v MenARTU
MenART, stipendijní program mentoringu uměleckého vzdělávání Na-
dačního fondu mezzosopranistky Magdaleny Kožené, má za cíl pod-
pořit mladé talentované žáky základních uměleckých škol, rozvíjet je-
jich talent a také inspirovat pedagogy. V programu je několik mentorů, 
našich předních umělců, z oboru hudebního, výtvarného, tanečního  
a dramatického. Ti se dětem při jednotlivých setkáních intenzivně věnují, 
snaží se je na jejich cestě podpořit, nasměrovat, dát konkrétní rady, tipy. 
V letošním školním roce, kdy probíhá 2. ročník, má i ZUŠ Jevíčko v Me-
nARTU své zastoupení. Eliška Beranová, žákyně oboru zpěv, byla na 

základě zaslaných nahrávek vy-
brána spolu s dalšími devíti žáky 
z celé České republiky do studijní 
skupiny k muzikálové zpěvačce 
Radce Fišarové. Práce s hlasem  
v populárním a muzikálovém zpě-
vu má svá specifika. Mentorka se 
nám je snaží přiblížit a společně 
hledáme Eliščiny další hlasové 
možnosti. Každé jednotlivé setkání  
přináší vždy něco nového. Nové  
úkoly, nové výzvy. Stipendisté se 
věnují nejen svému individuální-
mu repertoáru, ale také vzájemně 
spolupracují a vytvářejí společné 
skladby. 
Před námi je již poslední, čtvrté, 
setkání, které se koná na Hudeb-

ní fakultě Akademie 
múzických umění  
v Praze.
Slavnostní závěrečný 
koncert stipendistů 
Radky Fišarové se 
uskuteční v rámci 
festivalu Pražské jaro 
v sobotu 16. května  
v pražském Jazz Doc-
ku.

Za ZUŠ Jevíčko  
Kateřina Konečná

ZO Českého zahrádkářského svazu Jevíčko
Počasí loňského roku zahrádkářům moc nepřálo. Jarní mrazíky, 
málo deště a velké teploty způsobily nízkou úrodu ovoce a zeleni-
ny. Kvalitního ovoce bylo velmi málo. Přesto zahrádkáři poskytli na 
okresní výstavu vzorky v solidní kvalitě. Vyhodnocení 
bývá každoročně na výroční schůzi ZO. Moštování bylo 
zahájeno v druhé polovině září a bylo vylisováno  nej-
méně moštu za posledních pět let.
Orgány ČZS usilují řadu let o přijetí zákona o podpoře 
zahrádkářské činnosti, krátce zahrádkářský zákon, který 
právně posílí zahrádkářskou veřejnost a současně bude 
garantovat  zachování zahrádkářské činnosti v osadách 
a umožní získávání půdy od státu pro zakládání nových 
zahrádkářských osad a taktéž zabrání snahám develo-
perů o pozemky  ve stávajících osadách pro stavební 
účely.  
Zahrádkářský zákon bude znovu předložen komisím  
a parlamentu ČR a jeho podpora bude podložena peti-
cí, kterou také přiravíme i v naší organizaci.
V letošním roce zajistíme provoz moštárny pro zahrád-
káře a následně i účast na výstavách ovoce a zeleniny. 
Dále bude také pokračovat úsilí o opravu cesty k osadě 
na Červeném kopci a konečně také realizace elektrifika-
ce osady „U Edena“.
Všem aktivním zahrádkářům přejeme bohatou úrodu.

                                                Za ZO Hájek Richard
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Stále nabíráme do výroby
do závodu v Jevíčku
Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

Co Vám můžeme nabídnout?
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• pravidelně navyšujeme mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů 
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• přispíváme na stravování a máme firemní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• ať už jste odkudkoliv přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• přispíváme ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport)
• pořádáme firemní akce

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Krausová
Tel.: 465 357 325, e-mail: linda.krausova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Nástupní mzda 23.000 Kč/měsíčně
Již po půl roce 25.200 Kč/měsíčně
(včetně směnných příplatků)
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ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Hledáme nové kolegy, kteří nám pomohou 

dále rozvíjet naši firmu.

Možnost uplatnění v naší společnosti:

• Pracovník montáže  
   pokladních boxů
• Svářeč

Více informací o aktuálně nabízených pozicích  
získáte na tel.: 516 805 851  

nebo na e-mailu: jana.kucerova@itab.com.

Hledám domek nebo chalupu v okolí Moravské 
Třebové, směr na Jevíčko, Bělou u Jevíčka a Velké 

Opatovice. Může být i horší stav, se zahrádkou. 
Děkuji, tel.: 774 945 405.

PRODEJ MEDU
Včelař Martin Továrek

Odběr možný po dohodě v Chornicích nebo Jevíčku  
Chornice: Jevíčská 73   Jevíčko: Okružní IV, č. p. 718                                                                      

Tel.: 737 564 709

Zajištění manželé hledají dům pro nový začátek  
– Jevíčko a okolí. Tel.: 739 871 556.

 

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic 
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | Email: info.162@itab.com | www.itab.com 

 

 

ITAB Shop Concept CZ prochází dynamickým rozvojem 
 
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. začala 
působit v České republice již před 28 lety a 
v našem regionu našla své místo v průmyslové 
zóně v Boskovicích, kde před 13 lety otevřela 
výrobní závod.       
Za posledních několik let zaznamenává 
společnost značný vývoj, což představuje 
každoroční zvyšování obratu a rozšiřování 
sortimentu produktů určených pro vybavení 
obchodů jako jsou regálové systémy, interiéry, 
pokladní zóny, vstupní systémy a osvětlení. 
 
Holding ITAB se sídlem ve Švédsku má v současné době 45 firem po celém světě a 
zaměstnává okolo 4.000 lidí nejen v Evropě, ale také ve Spojených arabských emirátech, 
Indii, Číně, Argentině, USA a v mnoha dalších zemích.  

 
ITAB Shop Concept CZ exportuje výrobky do 29 zemí světa a po dobu své existence si 
společnost u svých zákazníků získala velmi dobré renomé, a to zejména z důvodu 
spolehlivosti, flexibility, ale také především díky svému inovativnímu přístupu a důrazu na 
vynikající kvalitu svých produktů.  

 

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic 
Phone: +420 516 805 900 | Fax: +420 516 805 901 | Email: info.162@itab.com | www.itab.com 

 

 

ITAB Shop Concept CZ prochází dynamickým rozvojem 
 
Společnost ITAB Shop Concept CZ, a.s. začala 
působit v České republice již před 28 lety a 
v našem regionu našla své místo v průmyslové 
zóně v Boskovicích, kde před 13 lety otevřela 
výrobní závod.       
Za posledních několik let zaznamenává 
společnost značný vývoj, což představuje 
každoroční zvyšování obratu a rozšiřování 
sortimentu produktů určených pro vybavení 
obchodů jako jsou regálové systémy, interiéry, 
pokladní zóny, vstupní systémy a osvětlení. 
 
Holding ITAB se sídlem ve Švédsku má v současné době 45 firem po celém světě a 
zaměstnává okolo 4.000 lidí nejen v Evropě, ale také ve Spojených arabských emirátech, 
Indii, Číně, Argentině, USA a v mnoha dalších zemích.  

 
ITAB Shop Concept CZ exportuje výrobky do 29 zemí světa a po dobu své existence si 
společnost u svých zákazníků získala velmi dobré renomé, a to zejména z důvodu 
spolehlivosti, flexibility, ale také především díky svému inovativnímu přístupu a důrazu na 
vynikající kvalitu svých produktů.  

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

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.

 

ITAB SHOP CONCEPT CZ, a.s. | Chrudichromská 2364/19, 680 01 Boskovice, Czech Republic 
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V souvislosti s nástupem nových trendů v podobě 
samoobslužných pokladních zón, nových 
digitálních technologií plánuje ITAB Shop Concept 
CZ významně rozšířit své aktivity, což představuje 
přípravu a realizaci větších investic zejména do 
nových výrobních technologií, jako jsou CNC 
stroje či robotická pracoviště a v neposlední řadě 
i navýšení stavu svých zaměstnanců.  
V současné době společnost zaměstnává 
v České republice okolo 400 lidí, a právě 
s ohledem na celou řadu významných projektů, 
které pro nadcházející období ITAB Shop Concept CZ se svými zákazníky připravuje, 
rozšiřuje společnost tým svých pracovníků jak z řad výrobních profesí, tak pracovníky pro 
technická, servisní a obchodní oddělení.   
 
 
 
 
 

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

oznamuje, že záležitosti spojené s pozemky, objednáváním řepy  
a odběrem obilí jsou do odvolání zrušené.

Děkujeme za pochopení
Veronika Biberle Haderová, DiS.

Tel.: 606 058 140, e-mail: haderova@seznam.cz
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 OD NAŠICH ČTENÁŘŮ - KŘÍŽ NEZNÁMÝ
narození. Řeznický dům byl v r. 1978 zbourán a postaven Obchodní 
dům Jednota, nyní je tam vjezd do dvora a sklad místo řeznictví.
V roce 2009 jsem měla už vše sepsané a zanesla jsem to panu uči-
teli Plechovi a zavedla jsem ho na hřbitov ke hrobu Jana Sedláka, 
kterého jsem týden hledala, než jsem celý hřbitov prošla. Pan učitel 
o něm nevěděl, ani kde ten měšťan bydlel, ale pro maso, že k Ma-
talům také chodil, pro maso i párečky. Jan Sedlák asi dům Matalům 
daroval a z té nadace postavili kříž.
Zašla jsem do Rabbitu za panem ředitelem Jandejskem, že už mám 
nápis opsaný a vyrytí na kříž zaplatím, což jsem měla už domlu-
veno s panem Jiřím Šnoblem. Pan ředitel ale řekl, ať mu papír ne-
chám, že to zaplatí. Tak se stalo, nejen písmena vyrytá, ale celý kříž 
vybroušený zářil. Je to bílý mramor, který byl zešedlý od borovic, 
za což musela firma jistě hodně peněz vynaložit. Pak jsme šla za 
panem starostou Ing. Romanem Müllerem, aby nechal ořezat halu-
ze na borovicích, které při větru otíraly kříž. Na podzim tam poslal 
pracovníka, který ořezal spodní větve a horní nechat být. Zrovna 
na jaře borovice kvetly a všechna špína z větví zatékala po kříži, 
takže je zase šedý a všechna krása pryč. Když jsem to řekla panu 
starostovi, vzal mne do auta a jel se na to podívat a viděl, jak to 
vypadá, tak poslal pracovníka znovu, ten uřezal kus horní větve, 
aby nesahala po kříži, což měl dříve udělat a nemusela být krása 
pryč. Ale horší je, že kořeny z obou borovic jsou pod křížem. Něco 
jsem vytrhala, pan Navrátil obryl a paní nasadila květiny, ale na 
kořenech nerostou. Suché jehličí celý rok padá do potoka, který byl 
krásně vyčištěn. Lidé říkají, že by je vykáceli a dali břízy. Děkuji ještě 
jednou paní Pazdírkové, že mi potvrdila správný letopočet 1933  
a co o kříži věděla, mi pověděla a pak to podstatné sama zjistit 
jsem musela.

To vše dělám pro další pokolení, když už zde 
nikdo není, kdo by se o původ kříže zajímal 
a tak KRISTU ve slávě poctu vzdal. Kolo dějin 
naší vlasti, snad se řítí do propasti, za mamo-
nem lid jen chvátá, musí mít vše, co ho láká, až 
pak ozvou se pohnutky, zjistí – že nedělal dobré 
skutky!
Já chodím každý týden ke kříži ometat pavučiny 
a jehličí, aby tam nezahnívalo.
Velké poděkování jsem poslala panu Ing. Zdeň-
ku Jandejskovi, řediteli Rabbitu, za obnovení 
kříže, jež do vědomí lidí uvedl a svým příkladem 
se do srdcí občanů zapsal, neb dobrý skutek 
vykonal!
Ráno na stromech ptáčci zpívají tomu, kdo kusy 
kříže ze země pozvedl, lidé i andělé poctu vzdá-
vají. Ať Bůh naměří Vám odměnu vrchovatě a dá 
požehnání, však ne ve zlatě, vše se Vám k dobru 
vrátí, neb u Boha se dobré skutky nikdy neztratí! 
Pán Bůh Vám odplať!!! My jen děkujeme!!!

Ludmila Nováková

Pod Biskupickou ulicí, před jatkami stojí krásný mramorový kříž, 
který je střežen dvěma borovicemi. V roce 2006 kříž spadl na zem 
u chodníku a byl rozbitý na dva kusy. Firma RABBIT, která pozemek 
od města Jevíčko koupila, zadala kříž kameníku Jiřímu Šnoblovi, 
aby ho slepil. Ten, když ho postavil, tak přečnívající maltu vzadu 
obrousil a s ní všechny písmena, která udávala letopočet a jméno 
zakladatele, aniž by je znovu vyryl. V neděli 8. října 2006 se konala 
„Beseda s důchodci“ s panem starostou Petrem Spáčilem a Dag-
mar Krhlovou v Domově mládeže. Odtud jsme po skončení někteří 
šli ke kříži, kde již čekal pan farář Jan Turko, který kříž přesvětil. Pan 
učitel a historik František Plech se svým vnukem chodili v polích, 
zapisovali a fotografovali všechny kříže, i železné, a sochy, je jich 
33 a každý byl zapsán ve farní kronice, neb vzadu kříže letopočet  
a zakladatel byl vyryt. Tento pod Biskupickou ulicí byl postaven 
poslední a znovu obnovením bruskou vzadu zničen nápis, který 
nebyl v kronice a nikde jinde zapsaný.
Na tomto kříži na přední straně od chodníku je zasazená malá por-
celánová soška Panny Marie. Pod ní nečitelný nápis, za mnoho let 
zanesený blátem a prachem zaschlým ze silnice, která dřív neby-
la asfaltová, ale prašná. Podstavec nespadl. V létě 2007 jsem tam 
chodila a vyrytá písmenka po částech ze špíny vyškrábala a objevil 
se mi tento nápis:
V TOMTO KŘÍŽE ZNAMENÍ – HLEDEJTE SVÉ SPASENÍ, MILOST 
BOŽÍ NEMINE VÁS V POSLEDNÍ HODINĚ.
Pak jsem obcházela sousedy kolem kříže, i pana Petra Spáčila jsem 
navštívila, Annu Pokornou a říkala, že kolem kříže chodili, též se 
tam honili, ale nápis vzadu si nikdo nepřečetl. Teď byla písmena 
pryč i s maltou, sem tam nějaká čárečka a pan učitel Plech naříkal, 
že už se nedohledá, kdo kříž zbudoval, když ostatní už všechny má 
zapsané.
Tento kříž obnovila firma Rabbit a.s. 2010. 
Celý kříž obrousil kameník Josef Hemzal  
z Konice. Je tam vyryto:
ZAKLADATEL KŘÍŽE OBJEVEN
V roce 2008 jsem stále chodila ke kříži a vza-
du zkoumala, jestli se mi podaří objevit pís-
mena, kdo ten kříž postavil. Hřebíkem jsem 
jezdila, kde se mi objeví nějaká čárka pod 
prstem, až jsem měla dlaň od hřebíku roze-
dřenou, tak mi dcera dala starý šroubovák  
a chodila jsem vyškrabovat dál a na papír 
zapisovala písmenka do slov, některé se tam 
nehodily, tak jsme zkoušela znovu celé léto, 
až se mi to všechno podařilo a zakladatel 
kříže je objeven:
VĚNOVÁNO Z NADACE JANA SEDLÁKA 
MĚŠŤANA Z JEVÍČKA R. 1933
Letopočet jsem měla napřed jiný - 1888, což 
se všem zdálo pravděpodobné. Šla jsem tam 
znovu, vzala silné brýle a pod prsty cítila, že 
ty obloučky nejsou doryté a polovina jich chybí a vznikl letopočet 
1933.
Paní Marie Pazdírková ze Třebovské ulice č. 424 narozená v roce 
1922 mi správnost potvrdila. Byla tam za družičku jako 11letá, 
když se kříž světil. Potom už se nechodilo do polí ke křížům mod-
lit a prosit za úrodu, tak tam nechodila a nevěděla, co tam bylo 
napsané. Ale když uviděla jméno Sedlák, tak si vzpomněla, že 
to byl dům v Křivánkové ulici vedle vysokého domu pana Karla 
Mackerleho, stavitele, který se svým bratrem měl i cihelnu. Ten-
to dům č. 72 měl firmu MATALOVO ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ, 
kde jsme nakupovali maso a Jan Sedlák, též řezník, tam prodával 
dřív. Co se o něm dozvíme? O mrtvých jen na hřbitově. Tak jsem 
tam procházela v řadách, až jsem našla zarostlý velký hrob č. 426  
a tam na desce jsou tři jména:
Jan Sedlák   ⃰ 16. 6. 1889 †13. 12. 1926
Alois Matal   ⃰ 20. 6. 1882 †16. 1. 1964
Anna Matalová  ⃰ 6. 3. 1890 † 24. 7. 1974
Vedlejší deska odřezána pryč, snad tam byli napsáni i předkové? 
Paní Ing. Mlčochová v knihách našla jen úmrtí těchto lidí bez data 

Program Paloučku je až do 
odvolání zrušen.

Zahájení fotbalových soutěží je kvůli  
koronavirové krizi odloženo na neurčito!! 

Rozpis zápasů se bude měnit podle  
rozhodnutí FAČR a OFS!

20. 6. 2020 se uskuteční oslavy  
100 let fotbalu v Jevíčku.
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„MASOPUST 2020“ - ohlédnutí
V sobotu 22. února 2020 se uskutečnila v Biskupicích již několik desítek let uskutečňovaná  
a oblíbená akce „Masopust 2020“. I letos jsme masopustní průvod absolvovali ve 2. etapách. 
V 1. etapě skupina masek vyrazila úderem 12.- té hodiny k panu starostovi požádat ho o po-
volení ke konání masopustního veselí. Po povolení se skupina asi 20 masek vydala přímo na 
Flintor a Zálesí. Po obchůzce na Flintoře a Zálesí se skupinka masek vrátila zpět do Biskupic 
k hasičské zbrojnici, kde již na 1. skupina čekala 2. skupina asi 50 masek. Čili po společné 
fotografii jsme v počtu cca 70 masek začali obcházet celé Biskupice. V průvodu bylo možno 
potkat různé postavy z pohádek, zvířátka, myslivce, konšely, ovoce, piráty, vězně, policajty  
a mnoho dalších různých postaviček. Dokonce za vězně byli převlečeni i opravdová zvířát-
ka a to lama Max, poník Cherry a pes Pan Ťapinka. Aby se nám dobře šlapalo, tak na har-

moniku hrál pan Pavel Zapletal  
z Ostravy, na vozembouch pan 
Jiří Živný a na buben bubnoval 
do kroku pan Ladislav Šumbera. 
Nevynechali jsme žádné stavení, 
u každého obydlí jsme zahráli, 
zazpívali a obyvatele jsme zvali 
na večerní masopustní zábavu. 
Ve večerních hodinách dorazil 
průvod masek do „kulturáku“. 
Následovala již tradiční scénka 
„Pochovávání basy“. Symbolic-
ky jsme uložili basu (zástupkyni 
hudebních nástrojů) na půdu. 
To znamená, jak již všichni víte 
konec veselení se a pořádání zá-
bav až do Velikonoc. Po scénce 
proběhlo losování o ceny. Pak již 
následovala taneční zábava, kde 
pouštěl hudbu p. Pavel Foret, 
který se střídal s p. Pavlem Zaple-
talem, který hrál na harmoniku.
Děkujeme všem sponzorům, kte-
ří nám přispěli do tomboly a také 
všem, co se podíleli na přípravě 
této akce.
Co dodat závěrem? Asi to, že už 
se těšíme na MASOPUST 2021.
Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Společenská rubrika
březen 2020

Naši jubilanti: 

Žouželka Jaroslav
Protivánek Ivo 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Narozený občánek 

Sofie Derková
Blahopřejeme.

Obec Biskupice

 
15. Slet  
čarodějů a  
čarodějn ic
Ve čtvrtek 30. dubna 2020 
opět zveme všechny malé, velké, 
mladé i staré čarodějnice, čarodě-
je, ježibaby, ježidědky, kouzelnice 
a kouzelníky na velké, noční čaro-
dějnické setkání. Letos se slétne-
me již po patnácté. Slétneme se  
v 18.30 hod u vatry, která bude pro 
nás připravená u kulturního domu 
(technické zázemí obce - bývalý 
panský dvůr). Místní již znají a pro 
čaroděje z větší dálky - jedná se  
o prostory na konci vesnice Bis-
kupice směrem na Jevíčko. Určitě 
nezapomeňte doma funkční, lé-
tající košťata, košťátka, smetáky  
a také svítící lampiony. Pro všech-
ny bude připravená vydatná krmě 
z udírny, kouzelné lektvary, ale 
také čarodějnické pochutiny. 

Všechny Vás zveme, přijďte si za-
čarovat, zalétat a hlavně se poba-
vit.

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

POZOR
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Masopustní karneval  
v MŠ

Předposlední únorový týden jsme se  
v naší třídě věnovali  masopustu. V rám-
ci těchto oslav jsme  si s dětmi vyzdobili 
třídu, vyrobili si masky. Ale v pátek jsme 
si vše užili nejvíce. Děti se převlékly za 
různé masky, takže jsme tu měli prin-
ceznu, vílu, čerta i čertici, indiána, ža-
bičku a jiné pěkné masky. Navštívily nás 
 i děti ze základní školy a společně jsme si 
zazpívali. Dopoledne plné her a tance se 
vydařilo ke spokojenosti všech.

              Melková Ivana

Projektový den Exotické ovoce  
v našem jídelníčku

Děti ze základní školy v Chornicích pravidel-
ně dostávají zdarma nabídku různých druhů 
ovoce a zeleniny. Tentokrát byla dovážka o 
to zajímavější, neboť obsahovala ovoce exo-
tické. 
Společně jsme uskutečnili Projektový den, 
ve kterém děti ve skupinkách plnily rozličné 
úkoly. Cílem bylo blíže poznat jednotlivé dru-
hy exotického ovoce podle vzhledu a chuti. 
Po vyhodnocení úspěšnosti žákovských do-
vedností následovala praktická část. Ta děti 
oslovila jednoznačně víc, protože aktivně 
zapojily svoji fantazii a kreativitu. Pod jejich 
rukama tak vznikaly rozličné obrázky z ovoc-
ných tvarů, např. panáčci, obličeje nebo zví-
řátka. A poté se už jen ochutnávalo a určo-
valo, z jakého ovoce jsou jednotlivé kousky.
Závěrečnou aktivitou byla společná výtvarná 
práce, kdy děti vystřihovaly obrázky ovoce 
z časopisu a nalepovaly na šablonu ve tva-
ru srdce. Hotový výrobek nám zdobí stěnu 

školní chodby a je pěknou vzpomínkou na společné příjemně strávené chvíle.
Také žáci na 2. stupni ZŠ měli možnost ochutnat tytéž exotické plody a společně posou-
dit chutě nabízeného ovoce. Předloženo jim bylo v podobě avokádové pomazánky na 
lákavých jednohubkách a naaranžovaných tvarech z ovoce.

Za všechny zúčastněné Mgr. Kateřina Hlaváčová, Mgr. Ivana Korcová
 

Legenda V+W aneb příběh Osvobozeného divadla
Dne 23. 1. 2020 zavítalo do základní školy a mateřské školy Divadélko pro školy z Hradce Králové s divadelním představením Legenda V+W 
aneb příběh Osvobozeného divadla.
Souborem ukázek nejslavnějších divadelních autorů Jiřího Voskovce a Jana Wericha seznámili žáky s nejzásadnějšími okamžiky jejich 
života a kariéry mistrů českého humoru. Výklad a chronologicky řazené ukázky dialogů a písní zdokumentovaly rozsah a význam tvorby 
tohoto divadla. Ukázky: Vest pocket revue, Golem, Rub a Líc, Nebe na zemi a Fata Morgána. Celé představení bylo doplněno upravenými 
písničkami Jaroslava Ježka.
Poutavou formou byly obecenstvu poskytnuty základní informace o životě a tvorbě těchto géniů divadelní scény.

Mgr. Ludmila Faltýnková

Naši jubilanti v měsíci  
dubnu: 

 Jiří Cába
 Marie Valoušková
 Rudolf Pliska
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Pavel Frank
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.
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DUBEN KONČÍ ,JE TO SEN ,                              
POLETÍME  OPĚT VEN.
VEZMI SVOJE KOŠTĚ DRAHÁ,
DOKUD NOC JE JEŠTĚ VLAHÁ.
BER SI KOŠTĚ PŘIDEJ PLYN 
A PŘIDEJ SE K OSTATNÍM.

SDH  CHORNICE

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA TRADIČNÍ 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC, 
KTERÉ SE BUDE KONAT 1. kvĚTNA V 16  HOD.

BLIŽŠÍ INFORMACE K  AKCI BUDOU SDĚLENY POZDĚJI.

Masopustní průvod v Chornicích

Je již každoroční tradicí, že koncem února slavíme Masopust.
Děti si připravují nápadité masky a kostýmy a těší se, až v nich vy-
razí do průvodu.
Také letošní převleky hýřily barvami a pestrostí.
Za všechny zúčastněné musíme vyzdvihnout masku miminka, které 
se vozilo po obci v historickém kočárku. Ostatní zase zvolili třeba 
podobu kovboje, princezny nebo strašidýlka.
Nechybělo ani pohoštění se smaženými koblížky, které každoročně 
přichystá paní Knollová.

Po celou dobu masopustního veselí se obcí rozléhal dětský zpěv  
a doprovodná hudba na dětské hudební nástroje. 
Celý den se nám vydařil, ačkoli počasí zrovna nepřálo, ale na dobré 
náladě nám to neuškodilo. Už teď se těšíme na další masopustní 
průvod v příštím roce.

Mgr. Milena Truhlářová
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Kdo v srdcích žije, neumírá… 

Dne 24. dubna 2020 
vzpomeneme 25 let, 
kdy nás náhle opustil 

manžel, tatínek,  
strejda, dědeček,  

švagr, tchán

pan  JOSEF HRBATA
z Jaroměřic čp. 3 (ze dvora)

Vzpomínají manželka Ludmila, dcery 
Lenka a Ludmila s rodinami

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka
     Dne 22. dubna 2020  

uplyne 105 let  
od narození  

pana 

Jana KYSELÁKA  
z Nového Dvora. 

Dlouhodobě pracoval jako vedoucí  
cestmistr Moravskotřebovska a mnoho 

let také působil jako bezpartijní poslanec 
národního výboru v Jaroměřicích.

Vážení občané, 
jak jste se již mohli dočíst v obecním zpravodaji nebo na webových stránkách obce, obec 
plánuje změnu způsobu svozu odpadů. Nahradit pytlový systém svozu svozem nádo-
bovým. Touto změnou se snažíme připravit se na další zpřísňování zákonných předpisů, 
navyšování nákladů na nakládání se směsným odpadem nebo zákaz skládkování tohoto 
odpadu. Řada z vás již využila možnosti třídit v pohodlí domova do plastových pytlů a za 
to jim patří velký dík. Ovšem ani tento systém ještě není pro naši obec úplně optimální. 
Rádi bychom ušetřili náklady na pořízení jednorázových pytlů, které se pohybují ročně  
v řádech desítek tisíc korun a tyto peníze pak investovali jinde. 

Jak bude nový systém vypadat?
Každá domácnost, ve které je přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba, dostane 
zdarma do zápůjčky popelnici na plast, papír a biologicky rozložitelný odpad. Nádoby na 
papír, plast i bioodpad Vám budou pravidelně sváženy přímo od domu. Co se týká bio-
odpadu, zde je dobré upozornit, že domácí kompostování je stále nejlepším způsobem 
nakládání s bioodpadem a prosíme tedy, využívat hnědých nádob s rozmyslem a dávejte 
přednost domácím kompostérům. A až bioodpad, který si nechcete dát do kompostu 
(např. citrusy, plesnivé ovoce, apod.), uložte do hnědých nádob.
Frekvence svozu jednotlivých nádob bude pro plast – 1 x 28 dní a pro papír 1 x 56 dní. 
Frekvenci svozu bioodpadu Vám sdělíme na konci roku 2020. Pochopitelně si tuto in-
formaci nebudete muset pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram 
svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový den. 

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?
Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu, kdy každá domácnost má ná-
doby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné odpady nikam nosit. A nemůže 
se ani stát, že byste dorazili na sběrné hnízdo k přeplněným kontejnerům, kam již odpad 
uložit nemůžete. Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže. Pokud se správně 
třídí odpady, pak na skládky nejsou ukládány stovky tun směsného komunálního odpadu.
Proč je tento systém výhodný také pro obec?
Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou obalovou spo-
lečností EKO-KOM. Tato společnost proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu 
papíru, plastu, kovu a skla jakousi „výkupní cenu“. Čím více vytřídíme, tím více dostaneme 
zaplaceno. Zároveň se o vytříděné množství sníží množství směsného komunálního od-
padu ukládaného na skládku. Toto bude velmi důležité, pokud bude schválen nový zákon  
o odpadech, který plánuje postupné navyšování ceny za uložení toho odpadu na skládku, 
tak aby skládkování bylo nejméně výhodným způsobem, jak s odpadem nakládat. Je prav-
dou, že nahrnout odpad do jámy a zasypat není zrovna řešením vhodným pro 21. století.

Jak a kdy to bude?
Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fungovat od červen-
ce 2020. Nádoby na tříděný odpad již obec obdržela, a jakmile to situace dovolí, budeme 
je rozmisťovat mezi vás. Jedna sada popelnic do každé domácnosti, bytové domy budeme 
řešit individuálně podle potřeb. Chalupářům popelnice poskytneme po dohodě v případě, 
že jich budeme mít dostatek. Ve stanoveném termínu obec zajistí rozvoz popelnic přímo 
do domu. První vývoz nových nádob bude ještě upřesněn a zcela jistě o něm budete in-
formováni. 

Kdo bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné nákla-
dy! Obec získala prostřednictvím dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá Haná 
dotaci na nákup nádob na tříděné odpady ze Státního fondu životního prostředí ČR, tedy  
z financí Evropské unie. Jaroměřice hradí ze svých prostředků pouze 15% podílu celkových 
nákladů na pořízení všech nádob.
Pokud to bezpečnostní situace ve státě dovolí, dozvíte se detaily o zavedení tohoto no-
vého systému nakládání s komunálním odpadem na diskuzní „ekologicko-popelářské“ 
besedě, jejíž termín bude včas oznámen. Na závěr besedy proběhne i veřejná rozprava  
s občany, kde se Vám budeme snažit zodpovědět případné dotazy. 

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

ZDENĚK LANGER
MARIE PUDÍKOVÁ
OLGA PUDÍKOVÁ
VLASTA VYSTAVĚLOVÁ

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

Řadu jaroměřických občanů opustila:

EMILIE DUJKOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalé rodině.
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Čteme s babičkami
Zajímavá aktivita, která měla 
za úkol přispět k podpoře čte-
nářské gramotnosti, se odehrá-
la 20. 2. 2020 v Jaroměřicích v 

nově zrekonstruovaných prostorách obecní knihovny. Ve spolu-
práci s místní ZŠ Jaroměřice, knihovny a projektu MAP rozvoje 
vzdělávání II, bylo realizováno setkání žáků 1. třídy a jejich babi-
ček či rodičů, za účelem podpořit kladný  vztah ke čtenářství prv-
ňáčků. Pod vedením paní učitelky Mgr. Marcely Švancarové, která 
celé setkání připravila, žáci předvedli své čtenářské umění, zahráli 
si s babičkami velké pexeso, kde formou zábavy prohloubili své 
znalosti písmen, a dále hledali slova v textu písně na dané písme-
no. Odměnou všem se stala bezesporu společná snídaně s kupou 
koláčků, chutných pomazánek a výborným kakaem. Že akce spl-
nila svůj účel, bylo znát z projevu nadšení dětí, ale i u jejich rodičů  
a babiček. Tato aktivita byla zaměřena na podporu gramotností a 
vztahu k regionu formou spolupráce škol, knihoven a rodičovské 
veřejnosti. Bude nabízena ke sdílení v rámci souboru aktivit pod 
názvem „Regionální učebnice“. 
Budeme i nadále společně hledat způsoby, jak zatraktivnit výuku 
a podpořit vztah dětí a žáků ke čtení. Vždyť už A. Einstein ve své 
době věděl: „Chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohád-
ky. Chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim víc pohádek“.
Akce proběhla v rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro 
území ORP Moravská Třebová, 
Reg. číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654

Realizační tým MAP II

Ples ZŠ a MŠ Jaroměřice
V sobotu 22. února proběhl v Jaroměřicích I. školní ples. Organizá-
torkám plesu, Kateřině Továrkové a Stanislavě Pudíkové, se tak po-
dařilo navázat na již zaniklou tradici jaroměřických školních plesů.
Prostory pro konání plesu včetně občerstvení zajistila restaurace 
Hanácká krčma, v níž se v průběhu večera sešlo více než 130 hostů. 
Večerem provázelo Duo Bernardynos s vyváženým a příjemným 
hudebním repertoárem. O kulturní vystoupení se postaraly taneč-
nice ze ZUŠ Jevíčko a orientální tanečnice paní Kriklová. Nechyběla 
ani tombola s množstvím hodnotných cen, za které patří velký dík 
všem sponzorům. Veškerý výdělek z plesu využije SRPSŠ na akce 
žáků základní a mateřské školy.
Z pozitivních ohlasů účastníků plesu usuzujeme, že se ples vydařil 
a budeme rádi, když se v příštím roce na dalším plese opět setká-
me.

Na motorkách na Kavkaz
Není to obyčejný turista, na cestování ho neláká hon za památka-
mi. Zajímá ho cesta sama o sobě a dobrodružství, které na ní zaži-
je. Proto se nevydal na Kavkaz autobusem jako Češi, které potkal  
v rodišti Stalina, ale nastartoval svoji motorku a celou trasu ab-
solvoval po vlastní ose. A protože ve dvou se to lépe táhne, vzal 
s sebou kamaráda Pavla. Díky tomuto rozhodnutí viděl například 
večerní výhled na horské kláštery a nebudou to pohledy na Hagiu 
Sofiu, na které bude myslet při vzpomínce na Istanbul, ale shánění 
sponky na řetěz, kterou nepřibalil do kufru. Podobných perných 
chvilek bylo několik a my děkujeme, že je s námi sdílel. Jiří Přichys-
tal je podal s nadhledem a vtipem a my se proto těšíme, že se zase 
někam vydá a bude nám své zážitky znovu vyprávět.

Obecní knihovna Jaroměřice
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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.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

Prodám 120 kusů tabulového skla, tloušťka 4 mm, 
šířka 320 mm, délka 1500 mm, vhodné pro skleník. 

Volejte 724 368 373. 

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

přijme pracovníka na pozici

* OBSLUHA ČOV a KANALIZACE JEVÍČKO *

UPožadujeme:U

• střední vzdělání – výuční list
• řidičské oprávnění skup. B
• dobrý zdravotní stav 
• samostatnost, odpovědnost a aktivní přístup k plnění pracovních 

povinností

UNabízíme:

• 5 týdnů dovolené a 5 dnů dodatkové dovolené
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• penzijní připojištění
• další zaměstnanecké benefity (zaměstnanecký tarif, stravenky)

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

UBližší informace získáte:
Pracoviště kanalizace a ČOV Moravská Třebová

vedoucí Martin Šibor, mobil: 602 113 642, e-mail: Um.sibor@vhos.czU

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

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.










