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        Město Jevíčko 
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Pietu na úvod Roku židovské paměti v Jevíčku 

Synagoga, 23. ledna 2020 v 17:00 hodin 

a 

Besedu s ředitelem Židovského muzea v Praze 

novinářem, spisovatelem a diplomatem 

PhDr. Leo Pavlátem 

Sál zámečku, 23. ledna 2020 v 18:00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 
Srdečně zvou pořadatelé 

Restaurování kulturních  
památek v kostele Nanebevzetí P. Marie v Jevíčku

Vážení čtenáři zpravodaje, 
nesnadný rok 2020 se pomalu blíží k závěru, a pro-
tože negativních zpráv si každý vyslechl spoustu, je 
na místě zveřejňovat také povzbudivé zprávy. Po třech 
letech restaurování a oprav v našem kostele se nyní 
blížíme do finále také s restaurováním barokního 
nábytku v sakristii, který pochází z roku 1765. Tato 
památka je nejen z mého pohledu natolik výrazná  
v celém svitavském okrese, že jsem byl požádán, abych  
o procesu restaurování napsal několik slov.
Začátek každého restaurování předpokládá v prove-
dení restaurátorského průzkumu kulturní památky. 
Tento průzkum provedl pan Doskočil, který v Jevíč-
ku restauroval výkladce v secesním domě na Třebov-
ské nebo dveře do sýpky. Průzkum jsme financovali 
z vlastních prostředků. Výstupem tohoto průzkumu 
byl závěr, že pokud má být tato památka zachráněna 
před úplnou destrukcí dřevokazným hmyzem, jsme 
v hodině dvanácté, či pět minut po dvanácté. Téhož 
roku se nám podařilo získat sponzorský dar na mik-
rovlnné ozáření celého korpusu, které stálo 100 tisíc  
a prováděla ho firma Mykos – Mikrovlny. Současně 
jsme zajistili ozáření intarzovaných dvířek rentgenem v Biosteru ve Veverské Bitýšce. Pro-
vedli jsme také svépomocí napuštění celého nábytku lihovým roztokem Lignofixu, čímž bylo 
zamezeno další likvidaci nábytku červotočem. 
Abychom postupovali systematicky, provedli jsme s vlastních prostředků rekonstrukci elek-
trických instalací a rozvaděče v sakristii a křížové chodbě za asi 150 tisíc, aby v následujících 
letech nebyl nábytek namáhán prachem či maltou.
Díky pochopení vedení města a zastupitelstva mohl zahájit pan Doskočil se svým týmem 
restaurování dřevěných částí z prostředků MK na regeneraci MPZ a restaurování kování 
nábytku bylo realizováno uměleckým kovářem panem Jiráskem s přispěním Pardubického 
kraje. Celková cena restaurování včetně víceprací je za cca 750 tisíc, přičemž podíl MK je 483 
tisíc a podíl PK 90 tisíc, zbytek farnost.
Práce budou na konci listopadu ukončeny a kdo má zájem, může přijít a podívat se na 
skvěle provedené dílo. Protože pan Doskočil pracuje ještě na replikách skříní na ornáty  
a ministrantské oblečení, úplně hotovo bude až v březnu, pokud půjde vše podle plánu.
Ještě jednou bych chtěl vyjádřit vděčnost vedení města Jevíčka, jmenovitě panu Pávko-

vi a panu Šafářovi, 
zastupitelům, Mi-
nisterstvu kultury, 
Pardubickému kraji, 
sponzorům malým 
i větším, a všem, kdo 
se prací svých rukou 
na této akci podíleli. 
Přeji Vám pokojné 
dny a ochranu Mat-
ky Boží před každým 
druhem zla a nemo-
cí. 

Ing. Mgr. Josef  
Slezák, administrátor 

farnosti Jevíčko
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רוזכ  Fotoaktuality

Na budově gymnázia se dokončuje 
nová fasáda

Probíhá bezpečnostní údržba dřevin ve 
městě

SÚS Pk opravila ve městě rozsáhlé  
úseky komunikací

PROSINEC 2020

5. 12. 2020 od 17 h

Mikuláš  
prochází Jevíčkem 

více na str. 11 
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Společenská rubrika 

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

Anna Korbelová
Blanka Kelčová
Milan Horák
Jaroslava Jenišová
Zdeňka Spurná
Jan Staněk
Marta Hádrová
Emilie Skočovská
Václav Klusoň

 
Vážení rodiče a paní učitelky, byť město 
Jevíčko není viníkem popsaných skuteč-
ností, přijměte omluvu vedení města za 
způsobené problémy a současně podě-
kování za shovívavost s náhradním ře-
šením provozu mateřské školy. Problém, 
kterému jsme byli nuceni společně čelit, 
v celé nahotě odhalil bolavé místo čes-
kého stavebnictví a celé řady firem. Tím 
je závislost na zahraničních pracovnících, 
jejichž častá fluktuace má v mnoha pří-
padech negativní dopad na odbornost  
a kvalitu. Byl to tedy bohužel i případ 
náš. Děkuji za spolupráci vedení mateř-
ské školy a panu školníkovi. Přál bych 

si, aby další užívání 
opravených prostor 
probíhalo bez potíží. 
Klidné Vánoce. 

Mgr. Miroslav Šafář

Reklamovaná třída mateřské 
školy bude připravena k provo-
zu
Vážení čtenáři zpravodaje,
po stylisticky košatém okénku příte-
le radního Rudolfa Berana přicházím 
tento měsíc s informací čistě pragma-
tickou, ale o to důležitější. Své okénko 
věnuji aktuálnímu vývoji ohledně vy-
pořádání reklamovaných závad v bu-
dově Mateřské školy Jevíčko. I když náš 
původní časový plán, jak se vypořádat  
s kompletní opravou části ploché stře-
chy kvůli zamezení pronikání těkavých 
látek do interiéru, byl narušen covido-
vou krizí, na konci listopadu můžeme 
snad již definitivně říci, že už je po pro-
blému a třída může být od příštího po-
loletí standartně dětmi užívána. 
Již dříve jsme ve zpravodaji informovali, 
že díky nedbalosti pracovníků realizač-
ní společnosti došlo navíc v srpnu při 
opravě střechy nad třídou „Kosáčků“ 
k zatečení. Proto byl ze strany města 
vznešen požadavek na kompletní re-
konstrukci prostor třídy – od svítidel, 
revizi elektroinstalace, přes omítky až 
po nové podlahové krytiny. Bohužel  
i přes opakované urgence nebyla ini-
ciativa realizační firmy vždy příkladná, 
a až potom co město deklarovalo roz-
hodnutí řešit záležitosti právní cestou, 
začala firma postupně konat. I nadále 
však bylo nutné neustále postup prací 
popohánět a důsledně kontrolovat.
Přes peripetie a těžkosti, které s sebou 
reklamační oprava přinesla, můžeme 
konstatovat, že výsledek je pozitivní. 
Město nechalo provést kontrolní mě-
ření vnitřního prostředí certifikova-
nou laboratoří, jehož výsledky budou 
známy do konce listopadu. Předběžný 
názor technika však nasvědčuje dob-
rému výsledku. Samozřejmě, že měs-
to na odstranění problémů s užíváním 
třídy vynaložilo nemalé prostředky  
a stejně tak muselo investovat do adap-
tace náhradních prostor na internátu 
gymnázia. Všechny uznatelné náklady 
byly předloženy pojišťovně zhotovitele  
k odškodnění. První část těchto nákladů 
již byla městu refundována.

Okénko radních

Informace pro žadatele  
o dotace v grantovém systému města pro rok 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko na svém 24. zasedání 9. 11. 2020 schválilo grantový systém – zá-
sady pro poskytování dotací z rozpočtu města Jevíčko pro rok 2021. Upozorňujeme žadatele, 
že termín pro podávání žádostí v oblastech A, B na celoroční činnost a jednorázové spolkové 
akce je do 16. ledna 2021. Aktuální formuláře jsou umístěny na webových stránkách města  
v odkazu „Samospráva – Grantový systém města“. Věřme, že epidemiologická situace v ČR bude 
v příštím roce natolik příznivá, aby mohla standartně probíhat spolková činnost a tradiční akce 
 v našem městě. Přejeme v tomto smyslu našim spolkům hodně štěstí a vytrvalosti.

Mgr. Miroslav Šafář

Poděkování  SDH Jevíčko
Děkujeme SDH Jevíčko za rychlé dodání spon na roušky a respirátory přímo k nám do 
Blanska. Využijeme je především v našich službách, kde musí pracovníci nosit respirá-
tory celý den (např. Mobilní hospic, Pečovatelská služba, Chráněné bydlení, Domácí 
zdravotní péče a další). Spony jsou moc hezké, pevné a opravdu funkční. Moc děku-
jeme. 

Oblastní charita Blansko

Děkujeme SDH Jevíčko za výrobu a dodání zátylkových držáků na respirátory.

        Kolektiv pracovníků OLÚ Jevíčko

Oddělení Covid Nemocnice Boskovice  
s. r. o. velmi děkuje SDH Jevíčko za do-
dané sponky k respirátorům, které velmi 
pomáhají zaměstnancům při celodenním 
nošení ochrany dýchacích cest.

Nemocnice Boskovice s. r. o.

Ráda bych touto cestou poděkova-
la Sboru dobrovolných hasičů Jevíč-
ko za darované spony k respirátorům  
a rouškám, které používají naši zaměst-
nanci z oddělení chirurgie, ARO, LDN, 
interního oddělení, operačních sálů  
a úklidu. Díky sponám je pro nás celo-
denní nošení respirátorů o trochu sne-
sitelnější. Děkujeme dobrovolným hasi-
čům za podporu a pomoc v této nelehké 
době. 

Mgr. Angelová Pavla,  
náměstkyně ošetřovatelské péče  

Svitavské nemocnice
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/49R/2020 program 49. schůze rady města 

dne 19. 10. 2020
2a/49R/2020 rozpočet MŠ Jevíčko na rok 2021 

a střednědobý výhled hospodaření MŠ 
Jevíčko na období 2022 - 2023

3/49R/2020 uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě 
o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Re-
gionem Moravskotřebovska a Jevíčska 
č. 2018-01 na zahradní kompostéry

4/49R/2020 zadávací dokumentaci na akci 
„Zvýšení odolnosti požární zbrojnice 
Jevíčko“, seznam firem k obeslání a slo-
žení komise pro hodnocení nabídek

6/49R/2020 prodej nepotřebného majetku – 
zametacího stroje Obci Jaroměřice za 
částku 15.000 Kč vč. DPH

7/49R/2020 přidělení neobsazeného bytu 
č. 2, vel. 1 + kk, Svitavská 474, Jevíč-
ko vybraným žadatelům dle zápisu na 
doporučení komise bytové a sociální 
 s podmínkou, že pokud 1. v pořadí 
odmítne přidělený byt k užívání, bude 
návrh předložen opakovaně radě města  
k opakovanému schvalovacímu procesu

Rada města Jevíčko přiděluje
2b/49R/2020 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko  

z prostředků přidělených z Krajského 
úřadu Pk ve výši dle přílohy zápisu

Rada města Jevíčko ruší
5a/49R/2020 bod usnesení RM č. 4b/48R/2020 

Usnesení 49. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. října 2020
ze dne 5. 10. 2020 týkající se posouze-
ním prostorových dispozic projektan-
tem k vybudování parkoviště na ul. Dr. 
Klimeše na pozemcích p. č. 1506/24  
a p. č. 1506/23 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
5b/49R/2020 investičního technika posou-

dit prostorové dispozice projektantem  
k vybudování parkoviště na ul. Dr. Kli-
meše na pozemku p. č. 1502/26 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/50R/2020 program 50. schůze rady města 

dne 21. 10. 2020

2/50R/2020 přidělení neobsazeného bytu č. 2, 
velikosti 1 + kk, Svitavská 474, Jevíčko 
žadatelce dle zápisu

Usnesení 50. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. října 2020

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/51R/2020 program 51. schůze rady města 

dne 2. 11. 2020
3a/51R/2020 rozpočet ZŠ Jevíčko na rok 2021 

a střednědobý výhled hospodaření ZŠ 
Jevíčko na období 2022- 2023

3b/51R/2020 rozpočet ZUŠ Jevíčko na rok 
2021 a střednědobý výhled hospodaře-
ní ZUŠ Jevíčko na období 2022 - 2023

4/51R/2020 přijetí dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj na projekt „Oprava vodo-
vodu, kanalizace a komunikace na ulici 
Růžová a Soudní v Jevíčku SO – 02.1. 
Komunikace ulice Soudní“ ve výši 1,7 
mil. Kč

5b/51R/2020 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností JUSTITIA CONSULTING PART-
NERS, s. r. o., Praha na administraci za-
dávacího řízení na akci „Areál sběrného 
dvora Jevíčko“ za částku 35.000 Kč

5c/51R/2020 zadávací dokumentaci na akci 
„Areál sběrného dvora Jevíčko“, seznam 
firem k zaslání výzvy k podání nabídek 
a hodnotitele nabídek

7b/51R/2020 cenovou nabídku firmy KOLP,  
s. r. o., Brno, Kamenná 1016/4b, provo-
zovna Moravská Třebová, Dr. Jánského 
1176/36, IČ: 60110066, na opravu po-
škození stěny RD Třebovská 421 v Jevíč-
ku za částku 141.000 Kč bez DPH

7f/51R/2020 přidělení neobsazeného bytu č. 
2, velikosti 1 + kk, Svitavská 474, Jevíč-
ko žadateli dle zápisu

8/51R/2020 plán inventur se stanovením ter-
mínů a inventarizačních komisí k pro-
vedení řádné inventarizace majetku  
a závazků za rok 2020

Rada města Jevíčko souhlasí
2/51R/2020 s prodloužením termínu k podá-

ní nabídky v rámci prodeje pozemků  
p. č. st. 77 a p. č. 92, oba v k. ú. Jevíčko-
-město (ul. Kobližná) a p. č. st. 228 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí (ul. Okružní I) do 
30. 11. 2020 a s rozšířením informací do 
inzertních portálů

7a/51R/2020 s prodloužením nájemní smlou-
vy nebytového prostoru na jedno stá-
ní v přístřešku k parkování vozidla ve 
dvorním traktu bytového domu na ul. 
Růžová 91 do 31. 12. 2021 žadatelům 
dle zápisu

7d/51R/2020 s projednáním a zapracováním 
nových smluvních podmínek dle bodu 
1 - 5 do nájemní smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor v 1. NP objektu K. H. 
Borovského 586 s platností smlouvy 
a nových podmínek od 1. 1. 2021 za 
předpokladu, že s novými podmínka-
mi budou obě smluvní strany souhlasit. 
Pokud nedojde mezi smluvními strana-
mi k dohodě, bude návrh protistrany 
předložen k opětovnému posouzení 
radě města

7g/51R/2020 s prodloužením nájemní smlou-
vy na 1 garážové stání ve dvorním trak-
tu Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 2021 
žadatelce dle zápisu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
5a/51R/2020 schválit OZV města Jevíčka  

č. 3/2020, o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů pro rok 2021 

Usnesení 51. schůze Rady města Jevíčko konané dne 2. listopadu 2020
s navrhovanou základní sazbou poplat-
ku na občana ve výši 630 Kč

6b/51R/2020 schválit žádost stavebníků o pro-
dloužení lhůty dokončení staveb gará-
že v lokalitě za Židovským hřbitovem  
v k. ú. Jevíčko-předměstí o jeden rok

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
6a/51R/2020 prodat pozemky p. č. 3077/4  

a p. č. 3077/12, oba trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí se záměrem 
parkování vozidel zaměstnanců majite-
lů firmy

Rada města Jevíčko pověřuje
7c/51R/2020 starostu města jednáním  

s MUDr. Melkovou ve věci úpravy ná-
jemní smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v 1. NP objektu K. H. Borovské-
ho 586 s platností smlouvy a nových 
podmínek od 1. 1. 2021

9a/51R/2020 vedoucího OVÚP zpracováním 
vyjádření o způsobu odvádění dešťo-
vých vod z garáží u Židovského hřbitova

9b/51R/2020 místostarostu zajištěním ceno-
vé nabídky na renovaci pomníku Petra 
Müllera a přípravou grantové žádosti 
na Pardubický kraj

Rada města Jevíčko ruší
7e/51R/2020 usnesení RM č. 2/50R/2020 ze 

dne 21. 10. 2020 týkající se přiděle-
ní neobsazeného bytu č. 2, velikosti  
1 + kk, Svitavská 474, Jevíčko

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/24Z/2020 program 24. zasedání ZM kona-

ného dne 9. 11. 2020
2/24Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Rudolf Beran, Ing. Aneta Pávková, Ing. 
František Bušina

4/24Z/2020 Program regenerace MPZ Jevíčko 
pro období 2021 - 2025

5/24Z/2020 grantový systém - zásady pro po-
skytování dotací z rozpočtu Města Je-
víčko pro rok 2021

6a/24Z/2020 výsledek výběrového řízení na 
dodavatele sběrných nádob v projektu 
„Zavedení systému door to door v Je-
víčku – OPŽP“, kdy ekonomicky nejvý-
hodnější nabídku ve výši 1.409.500 Kč 
bez DPH podala společnost HARPA, s. 
r. o. se sídlem Příkop 843/4, Zábrdovice, 
602 00 Brno

6b/24Z/2020 cenovou nabídku a kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a společností 
HARPA, s. r. o. se sídlem Příkop 843/4, 
Zábrdovice, 602 00 Brno na dodávku 
sběrných nádob v projektu „Zavedení 
systému door to door v Jevíčku – OPŽP“ 
za částku 1.409.500 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

7/24Z/2020 přílohy č. 1 a č. 3 pro rok 2021 ke 
smlouvě o sběru, svozu a odstranění 
odpadu č. 103000213 mezi Městem Je-

víčko a společností SUEZ CZ a. s., Divize 
JIHOVÝCHOD, Drčkova 2798/7, 628 00 
Brno

8/24Z/2020 obecně závaznou vyhlášku Města 
Jevíčko č. 3/2020, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů s navr-
ženou základní sazbou poplatku na rok 
2021 ve výši 630 Kč

9/24Z/2020 přijetí úvěru pro Město Jevíčko od 
Komerční banky, a. s. ve výši 30.000.000 
Kč s pevnou úrokovou sazbou ve výši 
1,44 % p. a. a pověřuje starostu zajiš-
těním a předložením smlouvy o úvěru 
na příští zasedání zastupitelstva 14. 12. 
2020

10/24Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2020 č. 4

11b/24Z/2020 prodloužení lhůty dokončení 
staveb garáží v lokalitě za Židovským 
hřbitovem v k. ú. Jevíčkopředměstí  
o jeden rok R*** M***, J*** G*** a M*** 
M***

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/24Z/2020 zapisovatelku zasedání Jaroslavu 

Jeřábkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Pavla Vykydala a Marka Káňu

Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 9. listopadu 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
11a/24Z/2020 prodej pozemků p. č. 3077/4  

a p. č. 3077/12, oba trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 23. zasedání 
ZM, 49., 50. a 51. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ 
Jevíčko na rok 2021 a rekapitulaci akcí obnovy 
na základě doporučení Pracovní skupiny pro 
regeneraci MPZ Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
bilanci odpadového hospodářství za rok 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis finančního výboru ze dne 27. 10. 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce října 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů 
města Jevíčka v říjnu 2020

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

Poděkování
Dobrý den,
obracím se na vás s obrovským poděkováním obyvatelce měs-
ta Jevíčko, paní Markétě Koliskové, adresou Mistra Mikuláše 
450, Jevíčko.
 
Paní Kolisková svou obrovskou dávkou lidskosti, všímavosti ke 
svému okolí, empatie a především jejímu dobrému srdci i zá-
jmu o své okolí, dne 20. 10. 2020 zachránila život mému tatín-
kovi, panu Vymazalovi ze Šumperka.
Tatínkovi praskla aorta a jen díky paní Koliskové, se dostal do 
nemocnice včas, tam jej okamžitě převezli na akutní operaci,  
o jeho životě rozhodovaly skutečně jen minuty.
Stalo se tak v Olomouci na parkovišti u hypermarketu Globus 
20. 10. 2020 kolem poledne.
 
Čest takovým lidem, kterým není lhostejné okolí!

 
S pozdravem a neskonalou vděčností,

 
Helena Dokoupilová

dcera s rodinou
Naděžda Vymazalová

manželka
dcera Jana Čunátová s rodinou
syn Jaroslav Vymazal s rodinou

všech 7 vnoučat
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Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/
kolektivy sportovního, kulturního a spolkového 

života pro rok 2020
Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko
Hodnotící orgán: Rada města
Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anket-

ního lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem 
nebo jednotlivými občany.

2. Ve druhém kole provede Rada města užší výběr oceněných osobností a kolektivů  
v jednotlivých oblastech (v případě jednotlivců i ve věkových kategoriích).

Vyhlašované oblasti:      Vyhlašované kategorie 
            (pouze pro jednotlivce):
1. osobnost/kolektiv sportovního života  1. žáci a studenti do 18 let
2. osobnost/kolektiv kulturního života  2. dospělí 19 až 60 let
3. osobnost/kolektiv spolkového života  3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení na 
www.jevicko.cz v odkazu Soutěže a ankety města) odevzdávejte osobně v TIC. Možno 
zaslat také naskenované e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání 
nebo zaslání anketních lístků do 31. 1. 2021.
Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního setkání se zástupci spolků v termínu, 
který umožní aktuální epidemiologická situace.

Rada města Jevíčko

MUDr. Zuzana Šedrlová
 1. pátek neordinujeme  

4. 12. 2020, 
23. 12. ordinujeme 7 - 12.00  

pouze objednaní, 
dovolená 30. - 31. 12. 2020
interna dovolená, 3. pátek  

19. 12. 2020,  28 . - 31. 12. 2020

MUDr. Ivana Křížová 
Nové telefonní číslo - 725 817 089. 

11. 12. 2020 - druhý pátek  
- neordinuje 

23. 12. - 28. 12. 2020  
- neordinuje, zástup  

MUDr. Z. Šedrlová, MUDr. J. Trčková 

MUDr. Jana Trčková 
dovolená 28. 12. - 31. 12. 2020 
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Pečovatelská služba 

Dovolte mi, prosím, za kolektiv Střediska 
pečovatelské služby shrnout několik udá-
lostí končícího roku 2020. Kromě toho, že 
i letos nám přibyli noví uživatelé, podařilo 
se ve spolupráci s MěÚ Jevíčko a MAS Mo-
ravskotřebovsko podat projektovou výzvu 
zahrnující nákup nové služebního automo-
bilu a přebudování stávající koupelny na 
Středisku pečovatelské služby v bezbarié-
rové zázemí pro naše uživatele. Věřím, že 
bude úspěšná a zmíněnými projektovými 
záměry se zvýší standard našich posky-
tovaných služeb. Ráda bych proto využila 
tuto formu a poděkovala všem partnerům 
za pomoc a podporu v naší činnosti. Dále 
pak uživatelům a jejich rodinám za ohledu-
plný přístup a bezproblémovou spolupráci.  
V neposlední řadě pak pečovatelkám za je-
jich vysoké pracovní nasazení a profesionál-
ní přístup i v nelehké době nouzového stavu. 
Letošní rok byl prověrkou nejen profesiona-
lity, ale také slušnosti a lidských vztahů. Vě-
řím, že se nám díky vzájemné sounáležitosti 
a toleranci podařilo obstát. Závěrem sdělu-
jeme, že provoz Pečovatelské služby bude 
stejně jako v loňském roce v období Vánoc 
omezen. Rozvoz obědů z vývařoven Bufet  
a OLÚ – Sanatorka ukončíme dne 22.12.2020. 
Ostatní dny 23. a 28.-31.12.2020 budou pe-
čovatelky čerpat řádnou dovolenou. Chod 
pracoviště a ostatní úkony mimo pravidelný 
rozvoz obědů zajistí pouze jedna pečovatel-
ka. Děkujeme za pochopení a přejeme všem 
klidné prožití vánočních svátků, klidný vstup 
do nového roku a zejména zdraví.

 
Za tým pečovatelské služby,
Miroslava Čepová, vedoucí

Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé školy,
opět se blíží konec roku a s ním i malé ohlédnutí za tím, co nám přinesl. Jistě se se mnou 
shodnete, že byl pro nás všechny komplikovaný a náročný. Doba „covidová“ nás všechny 
zaskočila. I my na ZUŠ Jevíčko jsme se této situaci museli podřídit a přizpůsobit. Přesto, že 
distanční výuka byla pro učitele, žáky i rodiče komplikovaná, dovolím si za všechny říct – 
zvládli jsme to a dále se ctí zvládáme.
Jedním z negativ této složité situace je, že jsme nemohli uskutečnit žádné plánované kul-
turní a společenské akce, které každoročně pravidelně pořádáme. Není však všem dnům 
konec. Jakmile nám to situace a podmínky dovolí, o krásné společné zážitky z těchto akcí 
nepřijdeme. Jelikož se blíží doba adventní, kdy každoročně pořádáme koncert učitelů, žáků 
a hostů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, který se ze známých důvodů usku-
tečnit nemůže, mám pro vás příjemnou novinu. Bude se totiž konat v netradiční podobě,  
a to formou videozáznamu, který pro vás nahrajeme v jevíčské Synagoze. Koncert si můžete 
poslechnout od třetí adventní neděle vždy každý den v 17:00 hodin na kabelové televizi 
města Jevíčko a také na Youtube - odkaz naleznete na stránkách ZUŠ Jevíčko. 
Letošní rok měl být také ve znamení 30. výročí založení naší školy. Oslava tohoto význam-
ného jubilea a související kulturní akce, bohužel, proběhnout nemohly, proto jsme se  
s vedením města rozhodli přeložit průběh oslav na příští rok, dobu, která nám to dovolí. 
Rád bych poděkoval svým kolegům, zaměstnancům školy, žákům a jejich rodičům za vstříc-
nost, trpělivost, pochopení a odvahu postavit se této situaci čelem. Nemohu opomenout 
příkladnou spolupráci s vedením města Jevíčko, za kterou také děkuji.
Závěrem přeji všem klidné, pohodové Vánoce a do nového roku pevné zdraví.

Mgr. art. Ondřej Čada, zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 25. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: Dům hasičů  
    Svitavská 466, Jevíčko 

Doba konání: 14. 12. 2020 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 11. 2020

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

OKéNKO ZUŠ JEVíČKO
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OkénkO dO zašlých časů aneb listOvání archivními nOvinami  
z depOzitáře městskéhO muzea

Nová Malá Haná v listopadu 1907 podává zprávu o „epidemii“ 
spalniček: „Rozšířila se prý velice ve městě našem. Jest v době přítom-
né více než 200 onemocnělých. V obcích okolních vyskytly se případy 
spály.“  A informace o počasí: „První mráz dostavil se v kraji našem 
v noci ze soboty na neděli dne 3. listopadu. Od té doby jest překrásná 
zimní pohoda“ (což by se určitě dnes líbilo majitelům areálů pro zim-
ní sporty, ale ne zemědělcům, kteří dohánějí zpožděnou orbu na po-
lích). Další informaci můžeme považovat za důležitou – v Jevíčku byla 
již tehdy funkční mateřská škola. Víme to z několika řádků časopisu 
Nová Malá Haná, ve kterých je děkováno dámám vyjmenovaným 
i nejmenovaným za obdarování MŠ ovocem a cukrovinkami. Rov-
něž připravovaly i vánoční strom  
a nadílku. V politické rubrice 
se rozebírala úroveň vzdělá-
ní. No týká se to hlavně zjištění, 
že vzdělanost lidových vrstev 
„roste“ a uvědomění se šíří – za-
tím co ti nahoře – zkrátka, že  
vrcholky „schnou a hnijí“ ( jsou to 
dost odvážná tvrzení, ale není to 
nic nového pod sluncem). A teď 
něco z běžného života: „Zdejší 
poštovní úřad zavedl v posledních 
dnech poštovní razítka napřed 
s nápisem českým. Rádi konstatu-
jeme tuto věc jedině za správnou  
a spravedlivou“ (nutno konsta-
tovat, že taková akce chtěla po-
řádnou dávku odvahy, protože 
v jistých kruzích byla považována za drzost). Ve městě dle tisku pra-
covala „Dělnická organizace“, její členská základna se měla scházet 
týdně za účelem diskuse či přednášky. Ale je současně uvedeno, že 
schůze jsou důvěrné. Jinak město řešilo otázku kanalizace, proto 
cituji: „Je přece naděje, že napřesrok zbaví se Jevíčko svých lagun  
a bezedných tunder na náměstí i v rozkošných uličkách. Že odtáhnou 
i obdivuhodné ony odéry…“ (tak buďme rádi, jak nám nyní funguje 
kanalizace. Asi to v minulosti nebyla žádná pěkná procházka mezi 
loužemi, viz foto ulice Kostelní).
Nová Malá Haná v listopadovém číslo roku 1909 přináší pod  
titulkem „Památné dny v Jevíčku – boj o tělocvičnu“ zevrubnou zprávu 
o nesnášenlivosti určitých klerikálně orientovaných skupin občanů. 
Prostě se rozumně nedohodli Sokolové o možnosti využití tělocvič-
ny (původně starý pivovar u zámečku, viz foto) pro politickou schů-
zi. Tělocvična byla Sokoly bráněna v čele se svým náčelníkem prof.  
J. Ryšem. A místní stráž-
níci nepovažovali kon-
flikt za na tolik závažný, 
aby zasáhli. Tato epizo-
da musela být pro celé 
město zpestřením jinak 
poklidného života. Ča-
sopis v tomto měsíci 
píše i o temných strán-
kách města – a tím byl 
místní „chudobinec“. 
Život v něm byl vykreslen jako jedna hrůza. V malé místnosti žilo 
6 starých, nemocných lidí bez posluhy a zaopatření jídlem. Pisatel 
srovnává život dobytčete ve stáji, který se mu jeví, že je na vyšší 
úrovni než život v tomto městském chudobinci ( je pravdou, a to 
nejen tehdy, že stárnoucí populace to neměla nikdy lehké). Ve zprá-
vách ze dne 12. 11. 1909 je poprvé zmínka o výstavbě “Pomníku 
padlých vojínů, jež v Jevíčku na choleru zemřeli, se slavnostním odha-
lením v dalším roce.“ I zde je poukázáno na možnost lepšího využití 
peněz ve prospěch živých – například na výstavbu další mateřské 
školy. Je nám všem zajisté známo, že Jevíčko bylo soudním okresem,  
a proto je třeba mít u této instituce i vězení. Tak vám odcituji pí-
semné hodnocení stavu vězení podle časopisu ze dne 26. 11. 1909: 

Vážení čtenáři zpravodaje,
     tak už se nám opět pomalu blíží konec roku. Snad tradičně 
hodnotíme, jaký ten rok byl, co nám přinesl, nebo vzal. Ten letoš-
ní, s kulatým letopočtem 2020, byl a stále ještě je velmi náročný 
přesněji řečeno krizový. Nebudu pátrat po jednotlivých událostech 
roku, protože vím, že každý se musel nově vzniklé situaci nějak při-
způsobit, ať sám, nebo s pomocí přátel. Zajisté i minulé generace 
prožívaly přicházející události emotivně a po svém, a proto vás po-
zvu na malou procházku různým dobovým tiskem, nejlépe z našeho 
regionu.
     Jaké listopadové události zaměstnávaly čtenáře Malé Hané 
v roce 1895? Vážné řešení národnostních otázek odlehčuje snad 
článek ze soudní síně, je to vlastně přepis soudního spisu, týká se 
procesu proti panu poštmistrovi. Při čtení článku máte dojem, že 
jste přímými účastníky jednání. A proč ta pře? – zkrátka – za vším 
hledej ženu.
Listopadové události roku 1897 v časopisu Malá Haná? Je tu sice 
informace ze světa (nesmíme zapomínat, že jsme tehdy byli sou-
částí velkého Rakousko-Uherska), ale týkalo se to i našich předků 
v Jevíčku. Ano, byly to tak nepopulární daně – dopravní a z pro-
deje cukru. Prý to „káže stoupající potřeba státu, pro kterou hledati 
jest úhradu v nových pramenech“. Z místních zpráv je obšírnější ta   
o nedostatečné úpravě hřbitova na „dušičky“ a informace „Spolku 
pro podporu chudých studentů na reálce v Jevíčku“. Zajímavé je, 
že všichni, kteří darovali spolku i tu nejmenší částku byli v tisku vy-
jmenováni (což v dnešní době by nebylo možné z důvodu ochrany 
osobních údajů). Ale následující perlička by mohla zajímat, a hlavně 
pobavit milovníky zlata-
vého moku, tak považ-
te: „Pivo na váhu. Jak se 
z Vídně oznamuje, dějí 
se v ministerstvu finan-
cí pokusy, aby na příště 
pivo se vážilo místo mě-
řilo. K účelu tomu bude 
prý zřízen zvláštní pří-
stroj, který současně působí tak, že daň vypočtena bude nikoli z hek-
tolitru nýbrž ze 100 kg váhy a mimo to dle dosavadního způsobu 
stupňového obsahu“ (na fotografii jevíčský pivovar zal. 1898). A ještě 
něco praktického. Je řeč o vodovodu – konečně dala židovská obec 
souhlas s jeho vybudováním v ulici Židovské (nyní Soudní). A přání 
redaktora?: „Tak snad bude ona ulice čistější“.       
K listopadovým událostem roku 1899 – důvody k oslavám mo-
hou být různé, ale tento důvod pro zdejší lidi hodně znamenal. Bylo 
to padesátileté výročí zrušení roboty na Moravě. Přidáme ještě něco 
z uveřejněných starých pranostik: „Zůstane – li lupení o Martině na 
stromech, čeká se dlouhá a studená zima“, „Chodí-li husa o Martině 
po ledu, plave o Vánocích po blátě“, „Na svatou Kateřinu – vlezeme 
pod peřinu“ a „Hřímá-li v listopadu, bude dobrý rok.“ A z pranostik 
prosincových: „Po svaté Baruši střež nos i uši“, „Má-li Barbora bílý 
fěrtoch, bude hodně trávy“, „Dvanáct nocí od Štědrého večera až do 
Tří králů zvěstuje prý povětrnost příštích dvanáct měsíců“, „Napadne 
– li v noci před Božím narozením sníh, chmel hojně se urodí“.  Jaká 
škoda, že mnoho pranostik „vzala voda“ a dnes již většinou neplatí.
V listopadu 1901 časopis Malá Haná nezveřejňuje jen politické 
či podobné zprávy, snaží se pomáhat i šíření vědomostí mezi čte-
náři. Článek „České mince“ informuje o ražbách platidel počínaje 
panovníkem Janem Lucemburským a končí Ladislavem Pohrobkem. 
Jak z článku vyplývá, ani tehdy „nebylo všechno zlato, co se třpytí“, 
protože nebyly dodržovány správné poměry jednotlivých přísad,  
z toho důvodu měla platidla daleko nižší hodnotu, než za jaká byla 
vydávána. Dále se ze zpráv dozvídáme o valné hromadě Hospodář-
sko-lesnického spolku okresu Jevíčského – ten stál za pořádáním 
hospodářských výstav a za snahou vést členy spolku (dnes by se 
řeklo) k ochraně přírody, nebo v lepším případu alespoň k boji proti 
mšicím. Ale jak už to chodí, co není uzákoněno, není povinné.
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„Vězení zdejšího okresního soudu je zřízeno z bývalých klášterních 
sklepů. Místnosti ty, třebas že někdy byly místem nezřízených pitek 
mnichů a místem dobrých chvilek, jsou nyní k nepoznání zpustlé, ne-
vzdušné, skutečně místem bídy“. 
A posuneme se do listopadových dní roku 1910. A tu je důleži-
tá informace o slavnostním otevření nové sokolovny, viz foto. So-
kol byl po celou dobu své existence velmi aktivní ve své činnosti. 
Pořádal veřejná cvičení, 
akademie, ale i divadel-
ní představení. Veškerá 
tato činnost přinášela 
do jejich pokladny pro-
středky, které byly rov-
něž využity pro tento 
účel. Na druhou stranu 
je třeba upozornit, že  
i při vydávání tohoto ča-
sopisu působila cenzura. 
Nad názvem několika čísel časopisu Nová Malá Haná je poznámka 
„Po konfiskaci opravené vydání“ a na několika listech jsou bílá místa 
(komu nebyl text po chuti?).
V listopadových dnech roku 1913 byla svolána ustavující schůze 
místních včelařů tím je dáno, že 16. 11. 1913 je vlastně dnem vzniku 
„Včelařského spolku okresu jevíčského.“

Z období let 1914 – 1935 nejsou v muzeu žádné tiskoviny. Proto 
se ještě na chvíli posuneme do roku 1936. Tehdy vychází občasný 
týdeník “Naše zájmy“. Zde je důležitá zpráva pro čtenáře místního 
tisku: „Česká veřejnost na Jevíčsku a Moravskotřebovsku jistě uvítá 
radostnou zprávu, že od 1. ledna 1937 bude mít svůj vlastní krajinský 
týdeník pod názvem Jevíčsko. Bude nezávislým listem občanským, 
politicky naprosto tolerantním, sledujícím dobro kraje.“ Mimo jiné tu 
máme informaci o „Myší pohromě na Malé Hané a okrese Jevíčském. 
Ničení myší bylo prováděno soustavně, ale téměř všechny prostřed-
ky letos zklamaly. Myší je dosud hrozné množství“ ( jak je vidět, ně-
které pohromy se pravidelně opakují). Jinak se připomínají impo-
zantní oslavy národního svátku dne 28. října v Jevíčku. Byl pořádán 
lampiónový průvod, výzdoba města vlajkami a obrazy prezidenta  
E. Beneše, slavnostní bohoslužba, koncert „Ctiboru“, besídky žactva, 
a to vše za hojné účasti obyvatel.     
A kterou zprávu vám prozradím na závěr dnešního listování? Jed-
nalo se o výcvik bezmotorového létání pod vedením Masarykovy 
letecké ligy v Jevíčku. Plachtění se uskutečňovalo na loukách mezi 
nádražím a Mackerlovou cihelnou. Mezi zájemci byla i dívka, a nebyl 
to nikdo jiný než sl. učitelka Ryšová, která našla zalíbení v plachtění.

Pokračování příště
z dobového tisku vybrala

   Mgr. Helena Ulčová, vedoucí Městského muzea Jevíčko

BEZPLATNé POSKYTNUTí ZAHRADNíHO KOMPOSTéRU OD MĚSTA JEVíČKO
Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- kompostéry budou vydávány občanům a firmám, kteří jsou 

vlastníky, spoluvlastníky nebo nájemci pozemků u rodinných 
domů, bytových domů, firem a pozemků v zahrádkářských ko-
loniích v Jevíčku nebo Zadním Arnoštově 

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

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

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

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

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

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

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

-  ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole
- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským 

průkazem je třeba se dostavit v úřední den na Městský úřad 
Jevíčko na finanční odbor 

- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě 
plné moci

- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko, 
č. p. 466 (vstup z ulice K. H. Borovského) po předložení evidenč-
ního čísla, které žadatel obdrží při podpisu smlouvy

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

jevicko.cz

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér 
- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér  

v takovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost  
a použitelnost

- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným evi-
denčním číslem

- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci 
provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využití

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo po-
škození uhradit na vlastní náklady jeho opravu nebo výměnu 
jednotlivých dílů

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelného 
poškození či ztrátě kompostéru uhradit plnou cenu kompostéru 
ve výši 2.761 Kč do 30 dnů 

Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si 
musí zajistit žadatel ve vlastní režii.

Vedení města Jevíčka

Opravili jsme další úsek bývalých městských hradeb
V rámci programu regenerace MPZ Jevíčko byly obnoveny hrad-
by ve východním úseku „I“ ve dvorním traktu č. p. 118. Jedná se 
o část úseku od bývalé Jaroměřické brány severním směrem. Tě-
leso hradeb bylo pokryto břečťanem, který je částečně zpevňoval  
a současně jeho kořenový systém působil negativně na soudržnost 
kamene, tento musel být do značné hloubky mechanicky odstraněn. 
Došlo k doplnění uvolněného a nesoudržného zdiva, statickému za-
jištění vyklínováním a doplněním opukových kamenů s následným 
přespárováním. Obnovu realizovala stavební firma TOFRA - STAVBY 
Jevíčko. Již roce 2014 byla z bezpečnostních důvodů stabilizovaná 
kratší část hradeb přiléhajících k zahradě č. p. 97, která se vlivem 

erozivních procesů již značně vydrolovala. Co se týče aktuálního 
stavu hradeb na Okružní IV za č. p. 310 po jejich červencovém sesu-
nutí, zde město Jevíčko na vlastní náklady provedlo rozebrání jejich 
zbývající nebezpečné části s odvozem velkého množství kameniva  
a zeminy. Také byla provedena generální oprava poničené kůlny a 
došlo k masívnímu statickému zajištění torza původní opěrné zdi. Le-
tos dojde ještě k překrytí obnaženého kamenného zdiva geosítěmi  
a provizorním zastřešením, aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti. 
Za operativní přístup při likvidaci škod bych chtěl poděkovat společ-
nosti KERAX Jevíčko a tesařství Pavel Berka Biskupice. 

Mgr. Miroslav Šafář
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Zámečník

Svářeč
Obsluha CNC strojů a center
Programátor CNC strojů 

Na základě zvyšující se poptávky po našich produktech a zejména z důvodu zahájení
výroby nových typů pokladních systémů a samoobslužných pokladen hledáme nové
kolegy na následující pozice:

ITAB Shop Concept CZ, a.s.
Chrudichromská 2364/19, Boskovice

Bližší informace o pracovních pozicích Vám rádi poskytneme na telefonním čísle: 
516 805 851 nebo na e-mailové adrese: jana.kucerova@itab.com. 

Pracovník montáže pokladních boxů

Pracovník kvality - kontrolor
Pracovník balení a expedice

Lakýrník - vedoucí směny
Skladník
Servisní technik

(laser, ohraňovací centra)
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Milé děti, vážení soutěžící,
připravili jsme pro Vás v letošním roce vánoční soutěž s názvem JEVíČSKé JEZULÁTKO. Soutěž je docela 
jednoduchá a jistě ji všichni zvládnete sami nebo s pomocí Vašich rodičů či sourozenců a současně se u ní 
pobavíte a navštívíte Jevíčský Betlém, který je instalován a rozsvícen u vánočního stromu na Palackého náměstí 
v Jevíčku.

Soutěž bude probíhat od 1.12.2020 do 6.1.2021, tedy do Tří králů.
A pravidla soutěže jsou následující:
- U Betléma na Palackého náměstí v Jevíčku si v připravené schránce vyzvednete v průběhu procházky 

připravenou omalovánku JEVÍČSKÉHO JEZULÁTKA. Jezulátko si případně také můžete stáhnout na 
facebookové stránce JEVÍČSKÉ JEZULÁTKO, ale doporučujeme se projít k Betlému, který pro Vás krásně 
připravil výtvarný obor ZUŠ Jevíčko. Omalovánku si můžete vyzvednout od 1.12.

- Omalovánku si doma vymalujte a vyzdobte dle Vaší fantazie.
- Vyzdobenou omalovánku JEVÍČSKÉHO JEZULÁTKA potom vyfoťte ve Vámi zvoleném prostředí, např. doma s 

Vaší vánoční výzdobou, kolébce, atd.nebo můžete třeba vzít Jezulátko na výlet a vyfotit jej na jiném zajímavém 
místě, kde se Vám bude líbit.

- Vaši fotku JEVÍČSKÉHO JEZULÁTKA poté nahrajte na facebookovou stránku JEVÍČSKÉ JEZULÁTKO,doplňte 
textovým popisem ve tvaru: jméno, příjmení, škola a třída, kterou navštěvujete (např. Adélka Jezulátková, 
ZŠ Jevíčko, 1.B) 

- Vaši fotku tak budou moci lajkovat ☺ všichni, kterým se líbí a pořadí tedy určí počet udělených lajků. Další 
hodnocení bude také provádět odborná porota, která vyhodnotí jak grafické ztvárnění Jezulátka, tak jeho 
originální umístění při focení. Fotky s nevhodným či urážejícím obsahem budou smazány. Fotky můžete 
vkládat nejpozději do 6.1.2021

- Pokud nemáte zřízený facebookový profil, nevadí. Vaši fotku Jezulátka můžete zaslat na emailovou adresu 
infojevicko@seznam.cza pracovnice Turistického informačního centra Vám fotku na facebook vloží a do 
soutěže zařadí. Fotky však posílejte prostřednictvím emailu nejpozději do 4. 1. 2021, abychom je stihli 
včas uveřejnit.

Výsledky soutěže se dozvíte na facebookové stránce JEVÍČSKÉ JEZULÁTKO 1.2. 2021 a také budou zveřejněny v 
Jevíčském zpravodaji v únoru 2021.
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Facebookové hodnocení: 1.místo- poukázka na zboží v papírnictví paní Bomberové 
v hodnotě 1000,- Kč + poukaz na PIZZU v restauraci U Apoštola v hodnotě 500,-Kč; 2.místo - poukázka na zboží 
v papírnictví paní Bomberové v hodnotě 800,- Kč + poukaz na PIZZU v restauraci U Apoštola v hodnotě 400,-Kč; 
3.místo - poukázka na zboží v papírnictví paní Bomberové v hodnotě 600,- Kč + poukaz na PIZZU v restauraci  
U Apoštola v hodnotě 300,-Kč; Stejné ceny na Vás čekají v kategorii hodnocené odbornou porotou.

Milí soutěžící, 
těšíme se na Vaše kreativní nápady plné fantazie a přejeme Vám krásný adventní čas a Vánoce plné splněných 
přání. Za účast v soutěži děkují organizátoři soutěže.

                    Město a TIC Jevíčko                ZUŠ Jevíčko – výtvarný obor            Městská knihovna Jevíčko

Soutěž Jevíčské jezulátko

www



www.jevicko.cz

                 Prosinec 2020   / 11Měsíčník města Jevíčka

CÍL

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11
1213

14

15

START
Mikuláš se svoji družinou  
projde městem.
Kdo nezlobil a nebojí se,  
může vykouknout  
z okna a zamávat  
mu... 

Mikuláš 
prochází 
Jevíčkem

Město Jevíčko 5. 12. 2020 17:00 start
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Péče o zeleň v roce 2020 a naše plány do budoucna
Milí čtenáři,
Město Jevíčko se snaží 
koncepčně přistupovat 
k péči o zeleň v na-
šem městě. Zásahy na 
vzrostlých stromech se 
snažíme řešit systema-
ticky, na základě dopo-
ručení odborníků, arbo-
ristů a také po předcho-
zím projednání v komisi 
životního prostředí, 
jako poradního orgánu 
rady města. V letošním 
roce byl nejzásadnějším 
opatřením ořez dvou 
lip na Komenského ná-
městí na funkční torza. 
O odborných závěrech 
a výsledcích posouzení 
aktuálního stavu obou 
stromů jsme čtenáře informovali v únorovém zpravodaji. Stejně tak 
o doporučení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životní-
ho prostředí a zemědělství, toto razantní opatřeni provést. Na vlast-
ní zásah došlo 26. května tohoto roku. Z našeho pohledu byl ořez 
proveden odborným a citlivým způsobem tak, aby stromy, již znač-
ně odlehčené, mohly příští jaro opět obrazit a zazelenat se. Ekolo-
gický význam stromů na stanovišti byl jistě veliký, město Jevíčko 
však nemohlo ignorovat jejich zdravotní stav, doporučení odborně 
způsobilých osob a nečinností riskovat zdraví občanů i případné 
škody na majetku.

V květnu jsme také opakovaně přihlá-
sili do ankety „Strom roku“ dub letní 
v Zadním Arnoštově. K historii výsad-
by tohoto „samotářského dubu“ nám 
není bohužel nic bližšího známo, kro-
mě toho, že musel být vysazen pů-
vodními německými obyvateli. Stáří 
tohoto úctyhodného, a na katastru 
našeho města ojedinělého, stromu 
odhadujeme podle obvodu kmene 
na minimálně 200 let. V červnu na 
jednání komise životního prostředí 
byly diskutovány dva zajímavé ná-
pady, z nichž první už byl realizován  

a druhý je v přípravě. Mezi silnicí a židovským hřbitovem byla vybu-
dována zpevněná stezka, podél které byla navržena výsadba aleje 
složené z jírovců, habrů a buků o celkovém počtu deseti stromů. Ke 
spolufinancování využijeme nabídky soukromých dárců na sponzor-
ský příspěvek. Možná někdo namítne, že zrovna v této části měs-
ta je zeleně dost, avšak musíme vzít  
v potaz, že některé stromy v prostoru 
židovského hřbitova jsou již značně 
přestárlé a je potřeba je ořezat nebo 
zcela pokácet. Toto je však záležitostí 
Židovské obce v Praze, která je vlast-
níkem tohoto pozemku. Výsadba 
aleje proběhla v předpolí hřbitova, 
na obecním.
Druhým z témat komise byla výsadba „obecního sadu“ v této lo-
kalitě. Za řadovými garážemi nad židovským hřbitovem se nachází 
velký nevyužitý prostor v blízkosti zastavěné části města, který není 
zemědělsky obhospodařován a ani není možné zde realizovat stav-
by z důvodu průběhu ochranného pásma dálnice. Výsadbou dojde  
k budoucímu odstínění stavby dálnice, a navíc je to místo, kde je 
velká frekvence chodců. Ovocné plodící stromy budou jistě pro-
spěšné pro nejrůznější zvířata a možnost utrhnout si ovocné plody 
budou mít určitě i jevíčští občané. Současně bude v místě vybu-

dováno veřejné ohniště s lavičkami 
pro občany zejména nedalekého síd-
liště, případně potřeby ZŠ, MŠ, prak-
tické školy nebo gymnázia pro setkání  
v přírodě, společné opékání párků 
apod. Akce byla následně podpořena 
radou města a na výsadbu bylo po-
žádáno o dotaci přes MAS Moravsko-
třebovsko Jevíčsko. Realizací projektu 
ve výši cca 30 tis. Kč tak dojde k vý-
znamnému přispění v oblasti životní-
ho prostředí, a to díky výsadbě 80 ks 
ovocných stromů (v druhovém složení 
třešeň, jabloň, hruška, ořech, švestka, 
líska) a současně bude vytvořeno příjemné prostředí pro vycházky  
a setkání občanů města v přírodním a dostupném prostředí, zejmé-
na občanům, kteří bydlí v bytové zástavbě a nemají možnost komu-
nitního setkávání na vlastní zahradě. 
Kromě zmiňovaných ořezů na Komenského náměstí byly redukčním 
a bezpečnostním řezem ošetřeny obě lípy u sochy T. G. Masaryka na 
Palackého náměstí a lípy v aleji na ulici A. K. Vitáka. Zde byl také již  
v březnu jeden ze stromů zasahující přímo do prostor nového atle-
tického hřiště odstraněn zcela. Velké poděkování patří členům Sbo-
ru dobrovolných hasičů, kteří ve svém volném čase na začátku srp-
na zlikvidovali několik zcela suchých a nebezpečných stromů kolem 
tělesa autostrády. Velkým problémem v našich lesích zůstává díky 
několika po sobě jdoucím suchým rokům kůrovec, se kterým se po-
týká celá Česká republika. A byl to tedy i případ Jevíčka, kdy město 
provádělo zvýšenou těžbu kůrovcem postižených porostů. Město je 
vlastníkem 114,5 ha lesních pozemků převážně v lokalitách ve smě-
ru na Zadní Arnoštov. Kompletní údaje za rok 2020 ještě nemáme  
k dispozici, ale v roce předcházejícím bylo odtěženo celkem 4,09 ha 
porostů napadených 
kůrovcem. Z celkové-
ho množství 1 824,95 
m3 vytěženého dřeva 
bylo 1 429,39 m3 těž-
bou kůrovcovou. Asa-
nace kůrovcové hmo-
ty se ne vždy dařila 
včas provádět, a to  
i přes nárust tě-
žebních prostředků 
a dvojnásobného 
množství vytěžené hmoty během roku. Podobná čísla očekáváme 
bohužel i pro rok letošní. Závěrem bychom rádi poděkovali pracov-
níkům technické údržby města za celoroční starost o stav veřejné 
zeleně v našem městě a místních částech, a to jak v případě sečení 
travnatých ploch, tak v případě likvidace podzimního listí a celoroč-
ního svozu bioodpadu.
 Vedení města Jevíčko
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Hledám domek, se zahradou nebo i pozemky,  
stav mi nevadí. Jevíčko, V. Opatovice, Jaroměřice 

a okolí tak do 20 km. Platba hotově. Děkuji.  
Tel.: 774 765 437.

bude kvůli pandemii Covid-19 přesunut z Palackého 
nám. do našeho skladu s výdejním okénkem  

ve Vísce u Jevíčka, u č. p. 74 (v nové místní zástavbě).
Objednávky s rozvozem budou přijímány od 1. 12. 2020 

na tel. čísle 731 465 338. Prodej bude zahájen  
od 10. 12. 2020 každý všední den od 17 do 20 hod.,  

po telefonické domluvě i jinak. 

NABÍZÍME: 
  • smrk stříbrný  • borovice černá
  • smrk ztepilý   • jedle kavkazská
  
Občanům v karanténě či nakaženým Covid-19 zajistíme 

rozvoz až domů po předchozí tel. domluvě. 
Prodej na náměstí bude zahájen v případě,  

že se rozvolní vládní opatření nebo bude udělena  
výjimka prodeje. V případě nejasností volejte na číslo 

731 465 338.  
Těšíme se na Vás.

Prodej 
vánočních stromků

Reprezentativní příklad RPSN vypočtený podle vzorce uvedeného v  Příloze č. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o  spotřebitelském úvěru: Fajnpůjčka: spotřebi-
telský úvěr v hotovosti na 45 týdnů; výška spotřebitelského úvěru je 4 000 Kč; úvěr je splácen 45 týdnů, přičemž týdenní splátka činí 148 Kč; úroková sazba 
35,53 % p. a. se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek činí 800 Kč; odměna za hotovostní inkaso splátek činí 
1 200 Kč; celková částka k zaplacení: 6 660 Kč; výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 254,04 %. Fajnpůjčka Max: spotřebitelský bezhotovostní úvěr 
na 36 měsíců; výška spotřebitelského úvěru je 40 000 Kč; úvěr je splácen 36 měsíců; přičemž měsíční splátka činí 2 832 Kč; úroková sazba 56,6 8 % p. a. 
se nemění po celou dobu trvání spotřebitelského úvěru (pevná); administrativní poplatek ve výši 500 Kč měsíčně; celková částka k zaplacení: 101 952 Kč; 
výše RPSN dle reprezentativního příkladu je 108,00 %. Za splnění podmínek společnosti Fair Credit Czech s.r.o. Na uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru 
není právní nárok.

S novým mobilním telefonem 
ve spojení s celou rodinou

Půjčte si na nový mobil či na Vánoce 
až 150 000 Kč.

99x55 FC Vanoce inzerce mobil.indd   1 09/11/2020   20:34



www.jevicko.cz

                 Prosinec 2020   / 17Měsíčník města Jevíčka



Jevíčský zpravodaj

www.biskupice.cz

18 /  Prosinec 2020

Společenská rubrika
listopad 2020

Naši jubilanti: 

Oldřiška Kolářová 
Ludmila Neubauerová 
Zdeňka Neubauerová 
Ludmila Pospíšilová 
Vítězslav Macek 
Miroslav Trávníček 

Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Anežka Havlová  
(omlouváme se rodičům  
za pozdní uvedení v JZ) 

Michael Medřík 
Blahopřejeme  
rodičům i dětem

Obec Biskupice
ZIMNí ÚDRŽBA V OBCI

V souvislosti se zabezpečením zimní údržby veřej-
ných prostranstvích v obci v průběhu zimy 2020 
– 2021, je nutno věnovalat zvýšenou pozornost 
způsobu parkování vozidel na veřejných pro-
stranstvích. Abychom mohli řádně provádět zim-
ní údržbu, která je v naší obci zvláště náročná, je 
třeba zajistit bezproblémovou průjezdnost všech 
komunikací pro vozidla zimní údržby. V případě, 
že nebude možné provést jejich řádné ošetření, 
hrozí možnost úrazu, komplikace při zásahu Jed-
notek integrovaného záchranného systému a rov-
něž pravidelný svoz domovního odpadu může být 
výrazně omezen, nebo nebude proveden vůbec. Z těchto důvodů žádáme občany, kteří 
parkují svá vozidla na místních komunikacích, aby je přeparkovali na svoje pozemky mimo 
komunikace nebo na odstavné plochy určené k parkování. Komunikace budou odklízeny  
v pořadí podle jejich důležitosti, proto se na komunikaci u vaší domácnosti může údržba 
dostat později..
V případě jakéhokoliv problému či nesnáze se sjízdností můžete kontaktovat místosta-
rostu na tel. 608 939 039 nebo případné dotazy a připomínky pro zimní údržbu komuni-
kací zanechávejte v kanceláři OÚ, případně email: biskupice@biskupice.cz.
SOUČASNĚ DĚKUJI VŠEM MAJITELŮM NEMOVITOSTí, KTEŘí VLASTNíMI SILAMI  
A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJí ÚKLID CHODNíKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVí.

Dalibor Šebek, starosta obce

POZVÁNí  
NA SILVESTROVSKÝ 
MINIOHŇOSTROJ

Srdečně zveme všechny občany 
dne 31. 12. 2020 od 18:00 hod. 

k obecnímu úřadu  
na silvestrovský miniohňostroj. 

Jménem celého obecního zastupi-
telstva přeji Všem spokojené pro-
žití vánočních svátků a v novém 
roce 2021 hodně zdraví, štěstí  
a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

Akce se uskuteční pouze v případě,  
že to dovolí epidemiologická situace.

PODĚKOVÁNí ZA POMOC
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem hasičským jednotkám (JSDH Jevíčko, JSDH 
Chornice, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Městečko Trnávka, HZS Moravská 
Třebová), které se účastnili zásahu při požáru střechy dílny dne 21. 10. 2020. Také děkuje-
me všem těm, kteří nám v následujících dnech byli psychickou oporou, a těm, kteří nám 
pomáhali s odklízením následků požáru - širší rodina, kamarádi, sousedé. Poděkování patří 
i vedení obce Biskupice, které poskytlo hasičským jednotkám občerstvení po dobu zásahu 
i po něm.

                                                                                                                    rodina Nečasova
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Vážení spoluobčané, 
z důvodu koronavirové krize a vládou při-
jatých opatření se veškerý kulturní život  
v obci zastavil. A tudíž nebudeme pořádat 
ani rozsvěcení vánočního stromečku. Ale 
nebojte, stromeček bude a od první ad-
ventní neděle bude svítit a předurčovat tu 
Velkou novinu, že se narodí Ježíšek. Proto 
bych vás chtěl poprosit, buďme ohledupl-
ní k ostatním,  buďme všímaví a využijme 
volného času, který by jsme jinak trávili tře-
ba v  nákupních centrech, pro rodinu a pro 
sebe. Jen zdravá mysl a zdravý duch doká-
že úspěšně čelit všem nemocem. A to je ta 
hlavní priorita, to je moje přání, abychom 
se příští rok opět všichni sešli pod vánoč-
ním stromečkem. Přeji Vám všem jménem 
svým i jménem členů SPOZ spokojený  
a krásný nový rok 2021, aby byl plný zdraví, 
štěstí a porozumění. 

Filip Procházka, místostarosta obce

 !!! UPOZORNĚNí  
FIRMY SUEZ CZ a.s. !!!

ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEDÁVALI DO 
SVOZOVÝCH NÁDOB TEPLÝ, HORKÝ 
NEBO ŽHAVÝ POPEL. DÁLE DO NÁDOB 
NEPATŘí BIOODPAD, STAVEBNí SUŤ  
APOD.

Pracovníci provádějí-
cí svoz nádob s odpa-
dy mají za úkol před 
jejich výsypem zkont-
rolovat obsah nádob. 
Nádoby obsahující 
teplý, horký nebo žhavý popel nebudou  
z bezpečnostních důvodů a zamezení po-
žáru do svozového vozidla vysypány a bu-
dou ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.  
   SUEZ CZ a.s.

Něco pro lepší náladu v této neveselé době
Nejprve se říkalo, že Coronu zabíjí alkohol. Teď se tvrdí, že pomáhá sluneční zá-
ření. Takže, až mně uvidíte ležet nahého a úplně na mol na zahradě, víte, že právě 
absolvuji speciální anticovid kúru.

Jde babička po návsi, ve vozíku má televizi. Potká ji starosta: „Vezete ji do servisu 
matko?“ 
„Ne, do kostela ke zpovědi, svini ulhanou.“

Každé ráno pijem pohár vody. Dnes jsem omylem vypil pohár slivovice. Tak dobré 
ráno jsem už dlouho neměl.

Sním o bílých Vánocích. Ale jestli dojde bílé, dám si klidně i červené.

Blondýnka veze v autě hodiny. Zastaví ji policajt a ptá se: „Kam s těmi hodinami 
jedete?“ „K zvěrolékaři.“ „Prosím Vás a kvůli čemu?“ „Přestaly kukat“.

Nový nájemník se nastěhuje do domu.
Na konci chodby jsou otevřené dveře, tak do nich nahlédne a vidí ženu, jak se drží 
za prsa a skáče ze stolu na zem. Vedle sedí chlap na nočníku a drží deštník.
Nový nájemník jde k výtahu, potká domovníka a ptá se ho: „Ty lidi tam vzadu, 
nemám zavolat doktora?“ A domovník na to: „To jsou hluchoněmí. Ona mu říká, že 
má skočit pro mléko a on říká, že tam prší a že se na to může vysrat.“

Najednou se ukázalo, že to miminko, které mám už dva týdny, není moje. Prý tam 
něco popletli. Abych pravdu řekla, i mně to bylo podezřelé. Původně jsem šla, aby 
mi jen sundali sádru… 

„Dobrý den, paní, to jsou dvojčata?“ „Ne, to byla v porodnici akce: Poroď jedno  
a druhé máš zdarma.“

Vědci tvrdí, že lidský organismus roste do jen do 25 let. Ale břicho a prdel o tom 
asi neví…

Chtěl jsem začít vařit a první věta receptu zněla: Vezměte čistý hrnec. Tak jsem si 
objednal pizzu…
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
prosinci: 

 Marie Kirchnerová

 Marie Popelková

 Anděla Parutschková

 Jaroslav Kovář

 Libor Stejskal

 Karel Kopka

 Jan Bílek 
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození  
v obci Chornice: 

 Beáta Pechová 
Blahopřejeme a přejeme  
hodně zdraví a radosti.

Z mateřské školy
Nastaly dlouhé večery, tak proč 
si je nezpříjemnit společnými čin-
nosti?         
Třída Sluníček v MŠ vyhlásila 
Domácí tvoření rodičů s dětmi. 
Úkolem bylo vyrobit podzimního 
draka. Tvořitelé mohli využít své 
fantazie a použít jakýkoliv mate-
riál. Mile nás překvapila ochota  
a kreativita dětí i dospělých.  
Všichni společně jsme pak mohli 
obdivovat draky papírové, látkové 

i ty z přírodního materiálu. Překvapením byl upečený drak z linec-
kého těsta, který dětem poslouží jako sladká svačinka. Všechny vý-
tvory byly oceněny a vystaveny v prostorách MŠ. Těšíme se na další 
společné činnosti a rodičům děkujeme za účast.   

Za MŠ Mgr. Soňa Marková

Skřítek podzimníček
V měsíci říjnu jsme ve třídě Kytiček uspořádali domácí rodinnou soutěž. Děti spolu s rodi-
či si měli z přírodnin vyrobit Skřítka podzimníčka. Do soutěže se zapojili opravdu všichni 
a fantazii se meze nekladly. Objevili se tu nejenom skřítci, ale i autíčko, chaloupka atd. 
Máme krásnou výstavku v šatně a děti získaly za splněný úkol sladkou odměnu.

                                                                                     Melková Ivana

Sběr starého papíru
Milí sběrači,
společně jste nasbírali 2 770 kg starého papíru. Všem, kdo se 

sběru účastnili, děkujeme.
Nejlepší sběrači z 1. stupně: 
Anna Toulová z 3. třídy a Jana 
Vyroubalová z 5. třídy.
Nejlepší sběrači z 2. stup-
ně: Tomáš Kopka ze 7. třídy, 
Markéta a Martin Vykydalovi  
z 8. a 9. třídy.
Finanční částka získaná sbě-
rem bude využita na podpo-
ru Záchranné stanice volně 
žijících zvířat Zelené Vendolí. 

Změna otevíracích hodin sběrného dvoru
Upozorňujeme občany na změnu středečních provozních hodin sběr-
ného dvoru. Od 2. prosince do konce března 2021 bude sběrný dvůr 
otevřen ve středu od 14:00 do 16:00 hod.

Olympic - změna 
Z důvodu přijatých protiepidemiologických opatření jsme byli nuceni plánova-
ný prosincový koncert skupiny Olympic zrušit. Pokud se situace zlepší natolik, 
že bude možné pořádat kulturní akce s větším počtem návštěvníků, tak koncert 
proběhne. S kapelou je předběžně dohodnuto, že se akce odloží na první prosin-
covou sobotu příštího roku, tj. 4. 12. 2021. Děkujeme za pochopení.
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Doprava v Chornicích
Čas od času padla na jednání obecního zastupitelstva otázka, zda by šlo v Chornicích nějakým způsobem zklidnit dopravu. Veřejnosti vadí 
především nedodržování předepsané rychlosti v obci. Domluvili jsme se, že se problematikou budeme zabývat až po dokončení výstavby 
kanalizace a uvedení komunikace do řádného stavu. Jako smysluplné a fungující řešení se nabízí tzv. úsekové měření rychlosti vozidel, 
kdy by za překročení povolené rychlosti byla řidičům udělována pokuta. Tuto agendu nemůžeme vykonávat sami, ale může ji pro nás 
dělat obec s rozšířenou působností, což je v našem případě město Moravská Třebová. Abychom měli nějaká konkrétní data pro jednání  
o poskytování takové služby, bylo provedeno týdenní měření počtu a rychlosti vozidel, která projela ulicíTrnavskou. Naměřené údaje byly 
poskytnuty obci s rozšířenou působností s tím, že bychom chtěli zajistit úsekové měření v Chornicích. Prozatím se problematikou zabývá 
dopravní komise a rada města Moravská Třebová, o výsledku vás budeme informovat. Pro zajímavost přikládám tabulku s naměřenými 
údaji, ze kterých vyplývá, že jenom za týden projelo ulicí Trnavskou 24. 067 vozidel, přičemž pouze 28% řidičů dodrželo předepsanou 
rychlost.

                                                                                       Jiří Smékal, starosta obce
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Výsledky ankety v knihovně
V průběhu měsíce srpna a září měli uživatelé knihovny možnost vyjádřit svůj názor na služby poskytované Obecní knihovnou Jaroměřice, 
buď na webu, nebo písemnou formou do anketní krabice přímo v knihovně. Tuto možnost využilo 29 čtenářů, z nich bylo 22 žen a 7 mužů.
Z dotazníku vyplynulo, že více jak polovina dotázaných navštěvuje knihovnu jednou měsíčně a častěji. Provozní doba vyhovuje 82% 
uživatelů.
Knihovní fond vyhovuje většině čtenářů, téměř dvě třetiny jsou spokojeny, čtvrtina spíše spokojeno, pouze tři odpovědi byly neutrální (ani 
nevyhovuje, ani vyhovuje). Zrekonstruované prostředí knihovny se líbí všem dotázaným. 
Téměř sto procent uživatelů vybralo možnost „určitě souhlasím“ u výroků o odbornosti a vstřícnosti knihovnice. 
Celková úroveň služeb byla také hodnocena kladně – sedmdesát devět procent dotázaných zaškrtlo hodnocení „výborná“, šestina vybrala 
možnost „velmi dobrá“.  Webovou stránku využívá polovina dotázaných a dvě třetiny dotázaných na ní najde, co hledá. V dotazníku bylo 

také zmíněno, že webová stránka není aktualizována. Jedná se 
o starou webovou stránku, která je zachována, protože je na ní 
možné najít bohatý archiv uspořádaných akcí. Aktuální informa-
ce z knihovny, včetně informací o plánovaných akcích, najdete 
na záložce obecních stránek na adrese http://www.jaromerice.
cz/knihovna.html .
Více než polovina dotázaných hledá informace o akcích v Je-
víčském Zpravodaji, 41% z dotázaných sleduje plakáty, třetina 
pravidelné emaily, třetina hlášení rozhlasu, téměř třetina webové 
stránky obce, o něco méně pak facebook.
Z vzdělávacích akcí zajímaly nejvíce respondentů besedy o zdra-
ví, následovaly rukodělné kurzy (drátkování, kreslení, vazby kvě-
tin). Z vzdělávacích akcí byl největší zájem o angličtinu, méně 
pak o němčinu, mezi respondenty byl i zájem o výuku španěl-
štiny a ruštiny.

Děkujeme za všechny odpovědi a podněty, 
 které budou inspirací k další činnosti.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci prosinci své významné narozeniny 
oslaví:

AMIN HASSAN
OLDŘICH KEDROUTEK
OLDŘICH KRAVÁČEK
BOHUMILA KREJČíŘOVÁ
MARIE KRYŠTOFOVÁ
JOSEF LÁTAL
VLASTIMIL MONTAG
DAGMAR POPELÁKOVÁ
JULIE ROVNEROVÁ
MIROSLAV SEKYRA

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

K jaroměřickým se přiřazují noví občánci:

JAN BENEŠ
ANTONíN SEKANINA

Dětem i rodičům přejeme zdraví a radost  
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

FRANTIŠEK ENT
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalé  
rodině.
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Z důvodu vládních opatření se v měsíci prosinci žádné 
hromadné akce konat nebudou. Vánoční stromeček bude 
rozsvícen bez účasti veřejnosti. Pokud dojde k uvolnění 
opatření, budeme Vás o plánovaných akcích informovat na 
webové stránce obce.

Jsme moc rádi, že jste ukáznění a protiepidemická opatření 
dodržujete. Za to Vám děkujeme a doufáme, že díky tomu 
budou opatření uvolněna a budeme se moci vrátit do 
běžného života.

od 27. 11.  PUTOVÁNí ZA JEŽíŠKEM, do 8. 1. 2021. Venkovní 
výstava Betlémů spojená se soutěží o ceny. Plánek 
míst a pravidla soutěže k vyzvednutí v knihovně 
nebo v prodejně COOP (v případě, že bude knihovna  
z důvodu nařízení vlády ještě uzavřena)

Kontakty:  
http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 380, 
knihovnajaromerice@centrum.cz

PROGRAM AKCí JAROMĚŘICE 
PROSINEC 2020

Jaroměřický fotbal v roce 2020
Fotbal nejen v Jaroměřicích, ale v celé České republice, letos silně 
poznamenalo šířící se koronavirové onemocnění, a z toho důvo-
du byla jarní část sezóny od mládeže až po muže zrušena. Diváci  
i fotbalisté tak po celé jaro vyhlíželi novou sezónu, která začala  
v polovině srpna. Bohužel jen do října, kdy druhá vlna koronaviru 
dočasně pozastavila všechny soutěže.
Jak se tedy v nově rozjeté sezóně jaroměřickým fotbalistům v pod-
zimní části dařilo, jaký je vývoj zdejší mládeže a co se v roce 2020 
podařilo?
Začněme mládeží a hned raritou v širokém okolí, kdy nově vzniklo 
družstvo dívek, a to v kategorii starší přípravky ve spolupráci spo-
jení Jaroměřice-Jevíčko pod vedením trenérů jaroměřického Lu-
káše Kozelka a jevíčského Martina Schupplera. Tenhle tým děvčat 
vznikal postupně od zimy roku 2018. Od té doby parta nadšených 
děvčat se zaujetím pro hru pravidelně trénovala a stále se početně 
rozrůstala. Po roce a půl trénování se děvčata letos v létě vrhla 
do ostré soutěže starších přípravek okresu Svitavy pod neutrálním 
názvem ,,Dívky z Malé Hané“, kde statečně bojují a sbírají zkuše-
nosti v zápasech proti chlapeckým týmům. Jak velkou vášní se tato 
krásná hra pro děvčata stala, dokazuje fakt, že jejích základna se 
rozrostla nyní již na 18 fotbalistek!
Že se v Jaroměřicích myslí na budoucnost a výchovu mládeže, 
svědčí i nově založená fotbalová předškolička, kde úplně ti nej-
menší v kategorii 5-8 let prozatím trénují a učí se fotbalovým zá-
kladům pod vedením Petra Vaculy, kde se momentálně rozvíjí 12 
budoucích nadějí fotbalu a velmi rádi mezi kluky přivítáme i nové 
tváře z Jaroměřic a jeho okolí.
Po roční odmlce vznikl nově tým mladších žáků. Tito chlapci však 
nejsou v tomhle sportu žádnými nováčky, poněvadž několik let pod 
trenérským duem Luděk Knoll mladší a Lukáš Kozelek nastupovali 
postupně v soutěžích mladších a starších přípravek, až dorostli le-
tos do zmiňovaných mladších žáčků, kam se s trenéry všichni pře-
sunuli. Nové soutěže, většího hřiště, fyzicky náročnějších zápasů  
a (mnohdy starších) soupeřů se chlapci nezalekli, o čemž vypoví-
dají 3 výhry z prozatímních 5 zápasů, než fotbalový život na hři-
štích dočasně zastavil COVID-19. Nutno vyzdvihnout výbornou 
spolupráci u mládežnických týmů Jaroměřic s Jevíčkem, kdy došlo 
ke vzájemné pomoci a dočasným přesunům několika hráčů pro 
doplnění mladších žáků v Jaroměřicích, potažmo starších žáků  
v Jevíčku.
Dlouhodobé kvality prokazují dorostenci v čele se zkušeným tre-
nérem Josefem Valentou v krajské soutěži Pardubického kraje  
I. třídy dorostu, kdy pravidelně každý rok hrají o špici tabulky, stej-
ně jako letos, kdy jsou momentálně na druhém místě o 2 body za 
vedoucí Litomyšlí.
Družstvo mužů působící v okresním přeboru Svitavska pod hrají-
cím trenérem Danielem Švecem se postupně stále omlazuje a tak-
též pravidelně hraje o vrchní patra tabulky. Vynucená koronaviro-
vá pauza přerušena po 9. kole nechala jaroměřické přezimovat na  
1. místě tabulky OP Svitavy.

Jaroměřický fotbal se může pyšnit jako jeden z mála mimoměst-
ských klubů v širokém okolí účastí ve všech věkových kategoriích 
od nejmenších dětí až po muže. Celkem je nyní aktivních 91 členů 
fotbalového oddílu.
Bohužel koronavirová pandemie letos předčasně zrušila letní plá-
nované oslavy, kdy tělovýchovná jednota letos oslavila již 110 let  
a fotbalový oddíl 85 let. Aktuální koronavirová situace s velkou 
pravděpodobností přeruší i sedmnáctiletou šňůru pravidelného 
turnaje ,,Jaroměřická fotbalová zima“, který se vždy koná od začát-
ku nového roku a 18. ročník bude posunut na rok 2022.
V závěru bychom rádi poděkovali aktivitě Ladislava Sekaniny, který 
uspořádal veřejnou sbírku, na které se podíleli jak hráči, tak i velká 
část fanoušků jaroměřického fotbalu, díky níž se podařilo vybrat 
finanční prostředky, ze kterých bude zakoupena světelná tabule. 
Velké poděkování patří také naší obci Jaroměřice, která každým 
rokem přispívá na chod celého klubu, přičemž i díky tomu bylo 
možné letos pořídit nové branky mládeži i mužům a dodělat nové 
omítky na hlavní budově v areálu, a také za příspěvek od obce 
Biskupice.
Věřme, že na jaře se už opět potkáme na fotbalových utkáních  
v areálu Na Čtvrtničkách ve zdraví, bez různých omezení a s chutí 
fandit jaroměřickému fotbalu.

Za TJ Jaroměřice Luděk Knoll ml.
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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

Hledáme ke koupi byt/RD v Letovicích 
nebo V. Opatovicích. Tel.: 731 765 248.

Přijďte si k nám vybrat produkty z nabídky ověřených výrobců: 
Bohumil Jukl, Vlčí mák, Grešík, Energy, Mgr. Podhorná,  
Serafín, Zdraví z přírody, Alagenex life, Svět kamenů …
Máme pro Vás otevřeno od 9-12h. - 13-16 hod.  
v sobotu 9-11 hod. Objednávky vyřizujeme i na tel. 725 638 750,  
na emailu: harkom@seznam.cz nebo na FB Bylinářství Harmonie. 
Po domluvě zajistíme i dopravu k Vám domů.
20 let se aktivně vzděláváme a zároveň i praktikujeme poradenství  
a diagnostiku v oblasti psychosomatiky, celostní  
medicíny a alternativních řešení zdravotních  
problémů, včetně homeopatie AKH, měření EAV  
a dalších metod. I tyto služby můžete využít.
Pevné zdraví a vždy dobrou náladu přejí
Vlastik a Věrka Komoňovi z Bylinářství

Bylinářství Harmonie Jevíčko

Prodej přebytků z domácího chovu
Od 6. 11. 2020 každý pátek prodej domácích 

přebytků v Biskupickém mlýně - pstruh duhový,  
husa a jiné. Tel.: 605 987 220, 777 854 456. 

!!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.

Chystáte se prodat domek se zahrádkou v okolí 
Jaroměřic, Biskupic do 3 mil. Kč? Poprosím  

o nabídku. Stačí poslat SMS. 
Moc děkuji. Mobil: 731 808 298.


