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Jevíčko - město královské!
Jakožto rodáka z metropole malohanácké, který na jevíčském rynku vyrostl, mě mile za-
skočilo, ba téměř dojalo vřelé přijetí, jehož se nám coby statutárním reprezentantům měs-
ta Jevíčka dostalo 16. září na úvod 3. setkání královských přemyslovských měst v Písku.  
Slavnostní přijetí představiteli Jihočeského kraje a vedením města proběhlo v rytířském 
sále bývalého píseckého gotického hradu, tedy v dochované prostoře původního pře-
myslovského sídla, jež je tím nejváženějším místem nejen Prácheňského muzea, nýbrž 
i starobylého města nad Otavou. 
Vizitka Jevíčko má totiž ve společnosti Města Otakarova - tedy mezi městy, která založil 
nebo na města královská povýšil nepochybně největší plnokrevně český panovník Přemysl 
Otakar II, král železný a zlatý - své vpravdě výsostné a nezastupitelné místo. „Vždyť za 
koho jiného mluví město samo tak jasně a srozumitelně jako právě za Jevíčko!“ bylo mi vy-
světleno poté, když se má mravní prostota postavila pohnutce domýšlivosti. Argumenty, 
že naše gotická okrouhlice, dominující náměstí a spojnicemi cest exponovaná křižovatka 
světových stran vypovídají o významné svrchovanosti města Jevíčka v době zrodu českých 
měst, jsou jednoduše flagrantní.       
A tak by bylo nejspíš hanbou, kdybychom chyběli a aktivity zaštítěné společností Měs-
ta Otakarova netečně obcházeli. Přeci identita místa je nezbytná i pro budoucí existenci  
a příští směřování. V případě přemyslovských měst, jejichž historická jádra jsou si v lec-
čems podobná, má sdílení zkušeností zajisté i svůj zcela praktický účel. Vždyť statutár-
ní zástupci těchto sídel řeší často obdobné zapeklitosti a neduhy související kupříkladu  
s nevyužitými objekty v historických centech či dopravní infrastrukturou. To prosím mimo 
vše povznášející v tom nejlepším, jakož i navzdory apatii mainstreamové veřejnosti. 
Přítomnost není pospolitosti nijak extra nakloněna. Toť fakt, jenž je těžké vyvracet.  
Ba o to víc vítejme každou takovouto příležitost. Nabídku, která se neodmítá.  Můžeme-li 
se navíc opřít o dějinnou svébytnost a zároveň glejt panovníka, který se zasloužil o bazální 
charakter a podobu tuzemského osídlení.        
Více o společnosti Města Otakarova, o jejích ambicích a fenoménu přemyslovských měst 
se dočtete na internetových stránkách www.mestaotakarova.cz. Zde se dopídíte i toho, že 
oné exkluzivity a vstupenky do Otakarovy společnosti se dostává v moravských zemích 
toliko šesti městům. Na dolnomoravské přemyslovské větvi ležícímu Moravskému Krum-
lovu, Uherskému Hradišti a Uherskému Brodu. Nu a na naší větvi hornomoravské Jevíčku, 
Litovli a Přerovu.  Nad nimi pak jakožto přemyslovskou korunku neopomínejme ani slezský 
Hlučín. 
Město Jevíčko nebude přirozeně chybět ani v souhrnné publikaci Města Otakarova, která 
se s největší pravděpodobností objeví na knižním trhu již v letošní předvánoční nabídce. 

V měsíci říjnu proběhla rovněž 
první jednání se zástupci měst 
naší hornomoravské přemyslov-
ské větve o možnostech případ-
né spolupráce v oblasti kultury, 
školství a společenského života 
obecně. Za město Přerov s námi 
jednal náměstek primátora Mgr. 
Petr Kouba a nedalekou Lito-
vel zastoupil a Jevíčko navštívil  
v pondělí 25. října ve věci naší 
přemyslovské vzájemnosti a rý-
sující se spolupráce její emerit-
ní starosta a stále aktivní činitel 
Zdeněk Potužák. 
Více o letošním 3. setkání králov-
ských přemyslovských měst v Pís-
ku se dočtete v námi přetištěné 
tiskové zprávě Mgr. Jiřího Reiniše, 
hlavního organizátora píseckého 
setkání a čestného člena spolku 
Města Otakarova - Civitates Ota-
kari.  
  Rudolf Beran

Fotoaktuality

Budova kina se při kompletní  
rekonstrukci mění k nepoznání

Navštivte o víkendu výstavu o historii 
čokolády v synagoze

Setkání přemyslovských měst zavedlo 
účastníky i na Zvíkov

Hra
„Poznávej své město 

a okolí“
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komunálního odpadu. Pokud jste se ješ-
tě nezapojili, můžete tak učinit kdykoliv, 
stačí na MěÚ vyplnit objednávkový for-
mulář. Dalším podpůrným krokem pro 
intenzívnější třídění bude snížení fre-
kvence svozu směsného komunálního 
odpadu z domácností na jedenkrát za 
14 dní počínaje lednem 2022. Vede 
nás k tomu ale také zvyšování nákladů 
na odpadové hospodářství obce a s tím 
související deficit mezi příjmy a výdaji na 
odpady, který byl vloni cca 1 mil Kč.
Další změnou v zákoně pak je, že po-
platek na občana může činit maximálně 
1200 Kč ročně a obec již nemusí částku 
dělit na paušální a nákladovou. Jedná se 
tedy o nejjednodušší model zpoplatně-
ní odpadového hospodářství. U nás pro 
rok 2022 navrhujeme zastupitelstvu 
základní sazbu ve výši 700 Kč, což je 
meziroční navýšení o 70 Kč. Takřka zá-
věrem bych čtenářům rád avizoval ještě 
jeden záměr. V souvislosti s výstavbou 
nového sběrného dvora uvažujeme také 
o elektronické evidenci množství odpadů 
odevzdaných občany v tomto zařízení. 
Prakticky to bude fungovat tak, že jed-
notlivé domácnosti obdrží kartu s QR kó-
dem, bez jejíhož načtení nebude možné 
odpad ve sběrném dvoře zavézt a ode-
vzdat. A co dodat úplným závěrem? Kaž-
dý z nás může k výše uvedenému přispět 

snahou předcházet 
vzniku zbytečných 
odpadů a správným 
tříděním těch, které 
vzniknou. Pěkný ko-
nec podzimu.

 Mgr. Miroslav Šafář

Plánované změny v odpadovém 
hospodářství
Vážení čtenáři zpravodaje,
v dnešním okénku chci stručně shrnout 
aktuální stav produkce odpadu v Jevíč-
ku a zejména pak změny, které s sebou 
přinesla a přinese nová odpadová le-
gislativa. Naši občané vyprodukovali  
v loňském roce celkem 742 tun směs-
ného komunálního odpadu odveze-
ného z domácností a sběrného dvora. 
Odpad tvořený na území obce však za-
hrnuje i další složky jako odpad tříděný, 
biologicky rozložitelný, nebezpečný, 
stavební a objemný. Potom by celkové 
množství bylo dvojnásobné a sice 1479 
tun a průměrná produkce na občana 
by tak obnášela 533 kg, což je lehce 
pod republikovým průměrem 551 kg 
na osobu z roku předloňského. Podle 
údajů Ministerstva životního prostředí 
pak na skládkách končí cca 46 % komu-
nálního odpadu, což se však od roku 
2030, kdy začne platit zákaz skládková-
ní využitelného odpadu, změní.
Skládkování je tedy alfou a omegou 
nového odpadového zákona, jehož 
snahou je zefektivnit využití recyklova-
telného odpadu a eliminovat množství 
komunálního odpadu, který končí na 
skládkách. Třídit, třídit, třídit - tak by 
se tedy dalo zjednodušeně popsat 
to, k čemu budou obce a jejich ob-
čané novým zákonem více motivo-
váni. I když se dá konstatovat, že Češi 
patří dlouhodobě mezi nejlepší třídiče 
v Evropě, nová legislativa bude strikt-
ně ukládat obcím povinnost splnit cíle 
pro množství vytříděného komunálního 
odpadu. Zatímco aktuální míra třídění 
dosahuje cca 40 %, v roce 2025 by to 
mělo být 55 % a procento se bude po-
stupně zvyšovat. S tímto trendem sou-
visí i změna výše poplatků za ukládání 
využitelného odpadu na skládky, která 
je v letošním roce 800 Kč za tunu a do 
roku 2030 se postupně vyšplhá až na 
částku 1850 Kč za tunu. 
Obce budou dále mimo jiné povinny 
jednou ročně zveřejňovat výsledky od-
padového hospodářství. V zájmu každé 
obce by tedy mělo být mít detailnější 
přehled o vyprodukovaných odpadech. 
Tomu by měl napomoci například po-
drobnější monitoring výsypů odpado-
vých nádob pomocí RFID čipů, který 
jsme v Jevíčku letos postupně zavedli. 
V letošním roce jsme zavedli také dob-
rovolný systém „door to door“ svozu 
papíru a plastů z domácností, abychom 
vyšší míru třídění podpořili a zahájili tak 
cestu ke snižování produkce směsného 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci listopadu 2021  
oslaví významné životní jubileum

Miroslav Horký
František Krupka 
Jana Valterová
Ludmila Zahradníková
Anežka Zoubková
Lubomír Geriš
Jana Ledvinová
Alžběta Filová
Bohumila Pohlová

Kniha Města Otakarova vyjde již 19. listopadu. 
O zahájení prodeje v TIC Jevíčko Vás budeme informovat. 

Zastupitelé Města Jevíčka poděkovali  
11. 10. 2021 soutěžnímu družstvu Jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů Jevíčko za 
krajské vítězství v soutěži ve vyprošťování 
při dopravních nehodách a velmi úspěšné  
6. místo v republikovém kole této sou-
těže. Podrobnosti dále ve zpravodaji na 
str. 8.
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3. SETKÁNÍ KRÁLOVSKÝCH PŘEMYSLOVSKÝCH MĚST – Písek, Zvíkov – 16.-18. 9. 2021 
Tisková zpráva, Mgr. Jiří Reiniš, hlavní organizátor setkání

3. Slavnostní přijetí představiteli Jihočeského kraje a města Písku 
– Písecký přemyslovský hrad

4. „Historická úloha svaté Ludmily Přemyslovny pro českou stát-
nost“ – uváděli naši přední historici - Prof. PhDr. Jiří Kuthan, 
DrSc., Dr.h.c., Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

5. Výstava „Salon - 30 let Galerie Zlatý kříž“ – vernisáž a setkání  
s více než 25 autory

6. „Kulatý stůl“ - současných významných osobností našeho po-
litického a kulturně společenského života spojený s koncertem  
a neformálním setkáním –  Petr Kolář - diplomat, exvelvysla-
nec v USA a Rusku a Ingeborg Radok - Žádná - rektorka AMU  
v Praze, provázel - Mgr. Jiří Šesták, PhD.

7. Prohlídka města Písku, jeho pamětihodností a významných 
míst života hudebního pedagoga Otakara Ševčíka, básníka 
Adolfa Heyduka, první české elektrárny Františka Křižíka a dal-
ších –  provedl - PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea

8. Prohlídka Střední obchodní a jazykové školy v Písku – škole byla  
udělena prestižní cena „Stavba roku Jihočeského kraje“ Presta – 
provázel ředitel školy Mgr. Pavel Sekyrka, Th.D.

9. Setkání s předními současnými spisovateli a osobnostmi z Jiho-
českého kraje a Písku

10. Slavnostní koncert „Pro město Písek“ – hrálo  přední uskupení 
„Virtuosi di Praga“ a „Virtuosi di Pisek“ - Oldřicha Vlčka s řadou 
sólistů např. z Jižní Koreje, Běloruska, Ukrajiny a dalšími

11. Slavnostní bohoslužba „S díky městu a občanům Písku“  
– děkanský kostel narození sv. Panny Marie

Současně proběhla celá řada doprovodných akcí v Městské knihov-
ně, Galerii Sladovna a v dalších zařízení kulturně-společenských  
organizací města Písku. O celé akci byla vydána kvalitní prezentace 
a pamětní listy pro účastníky setkání. 

3. setkání královských přemyslovských měst proběhlo ve dnech 
čtvrtek 16. září - sobota 18. září 2021 a bylo věnováno připomín-
ce 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily Přemyslovny. Místem setká-
ní bylo Město Písek, státní Hrad Zvíkov, založený Přemyslovci,  
a řada dalších zajímavých zastavení věnovaných připomenutí úlo-
hy Přemyslovců a jejich rodu v uspořádání české státnosti. Navá-
záno bylo na úspěšné setkání v roce 2018 v Praze, kde se setkali 
představitelé více než 35 měst, zástupci jednotlivých krajů, círk-
ve, vysokých škol, spolků a řady dalších institucí společenského  
a kulturního života. Vzhledem ke koronavirové epidemii bylo toto 
plánované setkání, které jsme původně plánovali v Praze  –  praž-
ském arcibiskupství, Clam - Gallasově paláci, Kostele sv. Jiří, Kostele  
sv. Ludmily, Národním divadle a dalších významných místech Pra-
hy, nutno přeložit a uskutečnit ho v rámci „Dnů královského pře-
myslovského města Písku“.
Hlavním pořadatelem celé akce bylo Studio JR s. r. o. v Písku, za 
přispění spolku „Města Otakarova“ v  Českých Budějovicích, ve 
spolupráci s kulturně společenskými institucemi Jihočeského kraje  
a města Písku. Akce probíhala za podpory Jihočeského kraje  
a města Písku.
Cílem tohoto již třetího historicky významného setkání bylo pokra-
čování již vytvořených nových tradičních  i  netradičních kontaktů, 
které jsou založeny na historickém  základu vzniku přemyslovských 
měst. Celkem se setkání zúčastnili statutární zástupci 12 králov-
ských, přemyslovských měst z Čech, Moravy a Rakouska.

Pro účastníky byl připraven tento program (pouze hlavní akce):
1. Komentovaná prohlídka státního hradu Zvíkov 
2. Setkání spojené prohlídkou pivovaru, ochutnávkou a občer-

stvením - Zvíkovský dvůr Zvíkov
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Usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko  
konané dne 3. září 2021

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 35. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko

Doba konání: 08. 11. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  15. 10. 2021

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

Usnesení 73. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. září 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/73R/2021 program 73. schůze rady města 

dne 20. 9. 2021
2a/73R/2021 záměr pronájmu pozemku p. č. 

st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí
3b/73R/2021 záměr výpůjčky nebytových pro-

stor v budově bez č. p. na pozemku p. č. 
st. 260 v k. ú. Jevíčkopředměstí

4a/73R/2021 dotaci ve výši 2.800 Kč po uspo-
řádání letního tábora Suté Břehy or-
ganizovaného Spolkem rodičů, přátel  
a sponzorů ZŠ v Jevíčku, který se usku-
tečnil v termínu 12. 8. – 21. 8. 2021

4b/73R/2021 nákup elektrické energie pro 
Město Jevíčko na období let 2023 - 
2024 dle cenové nabídky společnosti 
CORASTA, s. r. o., Pod Pekárnami 878/2, 
190 00 Praha 9, IČ: 29001871

4c/73R/2021 smlouvu OKSCR/21/74531 mezi 
Městem Jevíčko a Pardubickým kra-
jem na poskytnutí dotace Pardubické-
ho kraje ve výši 40.000 Kč na obnovu 
Dworschakova kříže a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4e/73R/2021 dodatek ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení mezi 
Městem Jevíčko a společností ASEKOL, 
a. s., Československého exilu 2062/8, 
Praha 4, IČ: 27373231 a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku

8a/73R/2021 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 12 na adrese Pivovarská 
812 v Jevíčku na dobu určitou od 1. 10. 
2021 do 31. 12. 2022 dle doporučení 
komise bytové a sociální

8b/73R/2021 uzavření nájemní smlouvy o ná-
jmu bytu č. 11 na adrese Svitavská 838  
v Jevíčku na dobu určitou od 1. 12. 2021 
do 31. 12. 2022 dle doporučení komise 
bytové a sociální, kdy termín zahájení 
nájmu bude upraven dle skutečného 
uvolnění bytu stávajícím nájemcem

Rada města Jevíčko potvrzuje
7/73R/2021 rozhodnutí bytové a sociální ko-

mise v rámci hlasování o přidělení bytu 
1 + 1 na ul. Pivovarská 812 v Jevíčku, 
kdy po seznámení se s podklady rada 
města konstatuje, že nebyla učiněna 

procesní chyba a vylučuje se účelové 
jednání vítězného žadatele vzešlého  
z tajného hlasování komise

Rada města Jevíčko pověřuje
2b/73R/2021 investičního technika prověře-

ním podmínek stavebního povolení 
akce „Revitalizace Palackého náměstí 
v Jevíčku, 1. a 2. etapa“, zda součás-
tí povolení bylo plánované umístění 
parkovacích automatů, a ve které části 
náměstí

4d/73R/2021 místostarostu ve spolupráci s ta-
jemníkem úřadu přípravou OZV týkající 
se odpadového hospodářství v souladu 
s novou legislativou

5/73R/2021 vedoucího technických pracov-
níků převozem vozidla do autobazaru, 
kdy rada města preferuje jeho přímý 
prodej za cenu stanovenou autobaza-
rem

9/73R/2021 finanční odbor MěÚ Jevíčko spo-
lečně se správcem ubytovny města, aby 
ubytovaným osobám, u kterých dlužná 
částka k 31. 8. 2021 přesahuje 5.000 Kč, 
předali upozornění na výši dlužné část-

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/33Z/2021 program 33. zasedání ZM kona-

ného dne 13. 9. 2021
2/33Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr Jedlinský, Mgr. Miloslav Parolek, 
Ing. Pavel Vykydal

4/33Z/2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
na akci „Areál sběrného dvora Jevíč-
ko“ mezi Městem Jevíčko a společností 
FORTEX STAVBY s. r. o., Jílová 1550/1, 
787 01 Šumperk, IČ: 08516774 za část-
ku 14.475.236,53 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

5/33Z/2021 prodej pozemků p. č. 538/75,  
p. č. 538/76, p. č. 538/77, p. č. 538/78,  
p. č. 538/79, p. č. 538/80, p. č. 538/81 
a p. č. 538/82, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí společnosti KONSTRUKTA – 
STAVBY, s. r. o., IČ: 28319401 za cenu 
2.794.670 Kč bez DPH + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a spo-
lečnosti KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o. 
na prodej pozemků p. č. 538/75, p. č. 
538/76, p. č. 538/77, p. č. 538/78, p. č. 
538/79, p. č. 538/80, p. č. 538/81 a p. 
č. 538/82, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/33Z/2021 prodej pozemků p. č. 137/5, p. 
č. 138/4, p. č. 2612 a p. č. st. 34/4, vše  
v k. ú. Zadní Arnoštov J*** H***, Brno 
za cenu 201.190 Kč + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi Městem Jevíčko a J*** H*** na 
prodej pozemků p. č. 137/5, p. č. 138/4, 
p. č. 2612 a p. č. st. 34/4, vše v k. ú. Zad-

ní Arnoštov a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7/33Z/2021 kupní cenu za prodej pozemku  
p. č. 438/2 a části pozemků p. č. 440 a p. 
č. 1324/1, vše v k. ú. Zadní Arnoštov ve 
výši 250 Kč/m2

8/33Z/2021 kupní cenu za prodej části pozem-
ku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní Arnoštov ve 
výši 250 Kč/m2

9/33Z/2021 prodloužení lhůty dokončení 
staveb garáže v lokalitě za Židovským 
hřbitovem v k. ú. Jevíčko-předměstí J***  
a S*** O*** Jevíčko do 31. 12. 2021

10/33Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2021 č. 4

11a/33Z/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 
5223 (2.268 m2) - trvalý travní porost  
v k. ú. Jevíčko-předměstí

11b/33Z/2021 doplnění návrhu obsahu změny 
č. 3 územního plánu Jevíčko č. 12 týkají-
cí se plochy Z3 – BI

11c/33Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územ-
ního plánu Jevíčko zpracovaný Ing. arch. 
Pavlem Mudruňkou k 6. 9. 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/33Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Anetu Pávkovou a Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
11d/33Z/2021 radu města zajištěním porovná-

ní ceny obvyklé za prodej zainvestova-
ných stavebních pozemků v rámci regi-
onu a zdůvodnění finančního rozdílu na 
zainvestování stavebních pozemků na 
ulici Římských legií a U Kapličky

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 32. zasedání 
ZM, 70. a 71. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
orientační propočet nákladů na zainvestování 
ZTI pro 32 RD U Kapličky a náklady na výkupy 
pozemků ve vztahu na prodejní cenu budou-
cím stavebníkům
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce srpna 2021

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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ky s termínem úhrady do 30. 11. 2021 
(formou předžalobní upomínky či výzvy 
k zaplacení dluhu) včetně upozornění 
na nutnost řádného hrazení běžného 
nájemného. Pokud nebude do uve-
deného data dlužná částka uhrazena, 
zašle Město Jevíčko prostřednictvím 
finančního odboru k Okresnímu soudu 
ve Svitavách žalobu na zaplacení dluž-
ných částek a s nájemci bude ukončen 
nájemní vztah

Rada města Jevíčko uděluje
3a/73R/2021 souhlas města k umístění plyno-

vodní přípojky v rámci stavby „Rekon-
strukce sýpky na bytový dům (SO 01)  

a přístavba bytového domu v Jevíčku 
(SO 02) na pozemcích p. č. st. 220/1, 
219, 220/2, p. č. 145, 147, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí“

6a/73R/2021 souhlasné stanovisko pro fir-
mu Energomontáže Votroubek, s. r. o., 
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou s vydáním územního sou-
hlasu pro stavbu: „Jevíčko p. č. 647/1, 
smyčka+SS200, knn“ a pověřuje staros-
tu podpisem stanoviska

Rada města Jevíčko doporučuje
4f/73R/2021 realizovat plynovodní řad a pří-

pojky k RD v lokalitě U Kapličky

10/73R/2021 ukončení činnosti komise pro 
projednávání přestupků k 31. 12. 2021  
a řešení agendy projednávání přestup-
ků samostatně určeným úředníkem 
města na poloviční pracovní úvazek

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6b/73R/2021 schválit náklady na rozšíření 

krajnice mezi SO 202 (most Jevíčko)  
a fotbalovým hřištěm SK v rámci stavby: 
„Modernizace silnice II/371 Jevíčko-Ja-
roměřice“

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/34Z/2021 program 34. zasedání ZM kona-

ného dne 11. 10. 2021
2/34Z/2021 návrhovou komisi ve složení:  

Mgr. Jana Junková, Mgr. Jiří Janeček, 
Marek Káňa

4a/34Z/2021 doplnění návrhu obsahu změny 
č. 3 územního plánu Jevíčko č. 13 týka-
jící se změny zatřídění plochy BH na SC 

na ulici Okružní IV dle návrhu komise 
stavební a doplnění č. 14 dle připo-
mínky zastupitele Ing. Jaroslava Zezuly 
ohledně přípustného umístění foto-
voltaických panelů na střechách domů  
v plochách BI na území MPZ podmíně-
ného kladným stanoviskem příslušných 
orgánů památkové péče

Usnesení 34. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 11. října 2021
4b/34Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územ-

ního plánu Jevíčko zpracovaný Ing. 
arch. Pavlem Mudruňkou k 11. 10. 2021

5a/34Z/2021 prodejní cenu zainvestovaných 
stavebních pozemků v lokalitě U Kap-
ličky ve výši 1.300 Kč bez DPH/m2

6a/34Z/2021 smlouvu na akci „Modernizace 
spolkové části domu hasičů“ mezi Měs-
tem Jevíčko a společností LETOSTAV, 

Usnesení 74. schůze Rady města Jevíčko konané dne 4. října 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/74R/2021 program 74. schůze rady města 

dne 4. 10. 2021
2c/74R/2021 změnu pracovně právního vzta-

hu z dohody o provedení práce stávají-
cího správce objektů města na pracovní 
smlouvu na dobu neurčitou s platností 
od 1. 11. 2021 na poloviční pracovní 
úvazek (20 h týdně)

2e/74R/2021 záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 175/8 v k. ú. Jevíčko-předměstí

3b/74R/2021 smlouvu o zřízení veřejného 
místa zpětného odběru mezi Městem 
Jevíčko a společností REMA Systém, 
a. s., Budějovická 1667/64, Praha 4,  
IČ: 64510263 a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

4a/74R/2021 vyhlášení výběrového řízení  
č. 2/2021 na obsazení pracovního místa 
strážník/strážnice Městské policie Je-
víčko

4b/74R/2021 způsob zajištění akceschopnosti 
JSDH Jevíčko v souladu s platnou le-
gislativou zpracovaný velitelem JSDH 
Jevíčko

4c/74R/2021 ukončení činnosti komise pro 
projednávání přestupků z organizač-
ních důvodů ke dni 31. 12. 2021

4d/74R/2021 přijetí pracovníka na pozici 
„právník“ s nástupem od 1. 1. 2022 na 
poloviční pracovní úvazek (20 h týdně), 
který bude samostatně řešit agendu 
přestupků a jiných správních deliktů dle 
náplně práce

4e/74R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace z Programu „Podpora činnosti  
a provozu turistických informačních 
center v Pardubickém kraji“ s poskyt-
nutím neinvestiční dotace z rozpočtu 
Pk ve výši 3.871 Kč a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6/74R/2021 podání žádosti o pokácení lípy na 
pozemku p. č. 530/21 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a podání žádosti o pokácení 
jedle na pozemku p. č. 3571/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

7a/74R/2021 pokládku podlahové krytiny  
v bytě č. 9 na adrese M. Mikuláše 551 
v Jevíčku dle žádosti žadatelky, která si 
úhradu za pokládku podlahové krytiny 
provede z vlastních nákladů, kdy pod-
mínky schválení budou uvedeny v sa-
mostatném dokumentu

8/74R/2021 navýšení poplatku za použití ve-
řejného WC na 10 Kč s účinností od  
1. 1. 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2a/74R/2021 doplnit návrh změny č. 3 ÚP Je-

víčko v lokalitě ulice Okružní IV se změ-
nou ploch z BH na SC, aby se dosáhlo 
výškové změny regulativů budoucí zá-
stavby dle doporučení komise stavební

Rada města Jevíčko pověřuje
2b/74R/2021 investičního technika zajištěním 

nejnutnějších oprav ochozu městské 
věže pracovníky města

Rada města Jevíčko uděluje
2d/74R/2021 souhlasné stanovisko s projekto-

vou dokumentací pro stavební úpravy 
objektu Palackého nám. 3, 569 43 Je-
víčko, p. č. st. 114 v k. ú. Jevíčko-město  
s podmínkou provádění bouracích pra-
cí společné dělící zdi mezi objekty měs-
ta a č. p. 3 ručním bouráním a uvede-
ním po dokončení stavby dvora města 
a navazujících objektů do původního 
stavu a dále s provedením statického 
pasportu sousední nemovitosti budovy 
městského úřadu na náklady investora  
a pověřuje starostu podpisem stano-
viska

5a/74R/2021 souhlasné stanovisko s umís-
těním nové kompaktní transformační 
stanice pro společnost RABBIT, a. s., 
Jevíčko na pozemku p. č. 3052 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem stanoviska

5b/74R/2021 souhlasné stanovisko s vydáním 
územního souhlasu pro stavbu: „Jevíč-
ko, Palackého nám. 3, smyčka+SS101N“ 
spočívající v odkopání stávajícího kabe-
lového vedení AYKY 3x120+70 na po-
zemku p. č. 96/24 v k. ú. Jevíčko-měs-
to, které bude rozpojeno a smyčkově 
připojeno do nové přípojkové skříně  
s podmínkou zajištění protokolu o hut-
nící zkoušce a opětovného zadláždění 
odbornou firmou tj. s uvedením po-
vrchu do původního stavu a pověřuje 
starostu podpisem stanoviska

Rada města Jevíčko nedoporučuje
3a/74R/2021 realizaci změny ÚP města Jevíč-

ka na základě předloženého záměru 
možné výstavby fotovoltaické elektrár-
ny na pozemku p. č. 2743 v k. ú. Zadní  
Arnoštov v lokalitě Mařín na soukro-
mém pozemku

Rada města Jevíčko nesouhlasí
7b/74R/2021 s finanční úhradou či spoluúčastí 

Města Jevíčko na pokládce podlahové 
krytiny v bytě č. 9 na adrese M. Miku-
láše 551 v Jevíčku a žádost žadatelky  
v tomto směru zamítá

Rada města Jevíčko doporučuje
7c/74R/2021 sociální pracovnici MěÚ Jevíčko 

ve spolupráci s vedoucí Střediska pe-
čovatelské služby města Jevíčka dalším 
jednáním s rodinou nájemkyně DPS Ko-
bližná 125 týkající se vhodnosti dalšího 
užívání bytu stávající nájemkyní

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ
V neděli 12. září byla zahájena vernisáží výstava v jevíčské Syna-
goze pod názvem CESTA. Úvodní slovo patřilo PhDr. Zuzaně Hru-
bošové, ředitelce Výtvarné ZUŠ v Olomouci, hudební část zajistila 
Ivana Svojanovská s Hanou Burkoňovou ze ZUŠ Jevíčko. Takřka 
všechna sedadla v sále byla obsazena. Výstava končila v sobotu  

25. 9. 2021.
Ráda bych po-
děkovala Městu 
Jevíčko, panu sta-
rostovi Pávkovi, 
Heleně Ulčové  
i IC Jevíčko  
a všem, kteří se na 
přípravě výstavy 
i jejího průběhu 
podíleli. Děkuji 
také nejen žákům 
a studentům, je-
jichž práce byly na 

pěti panelech vystaveny, ale všem, kteří tvořili školu v Jeseníku za 
dobu takřka dvaceti let. I to byl můj osobní důvod k výstavě, kterou 
jsem se chtěla zde představit spoluobčanům.

Mgr. Hana Jurková

Veřejné poděkování 
Nikomu nepřejeme nic takového, co se přihodilo nám při velké 
noční průtrži mračen ve čtvrtek 8. července 2021, kdy byla naše 
nemovitost zaplavena ve sklepních prostorách. Po měsíci vysouše-
ní zdiva a čerpání vody, která stále přitékala, jsme zahájili jednání 
se zástupci města Jevíčka. V rámci tohoto jednání byla vytvořena 
dohoda ohledně napojení nefunkční kanalizace na hlavní řad, re-
alizovaný již v roce 2008. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
vedení města Jevíčka, které nám vyšlo vstříc. Panu starostovi Du-
šanovi Pávkovi, místostarostovi Miroslavu Šafářovi a investičnímu 
technikovi Miroslavu Spáčilovi.
Velké poděkování patří hlavně firmě Instalatérství pana Josefa  
Bidmona, která celou  obnovu kanalizace realizovala, včetně vý-
kopu, napojení a uvedení do původního stavu. Z lidského hlediska 
chceme vyjádřit také velké poděkování sousedovi, panu Jaroslavu 
Slámovi, který nám nezištně pomáhal s úklidem bezprostředně po 
zaplavení. Celá oprava se zdárně podařila dokončit 18. srpna 2021. 
Ještě jednou poděkování všem, kteří se podíleli na této akci, i když 
nebyli jmenovitě uvedeni. Kéž by vždy měla spolupráce vždy tak 
zdárné řešení problému!

Edita Trojanová a manželé Dana a Eduard Rozbořilovi z Jevíčka

spol. s r. o., Nádražní 12, 679 61 Leto-
vice, IČ: 16343794 za částku 496.236 
Kč vč. DPH, kdy je předmětem díla re-
konstrukce podlah a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6b/34Z/2021 smlouvu na akci „Revitalizace 
domu hasičů v Jevíčku“ mezi Městem 
Jevíčko a společností LETOSTAV, spol.  
s r. o., Nádražní 12, 679 61 Letovice,  
IČ: 16343794 za částku 2.851.050 Kč vč. 
DPH, kdy jsou předmětem díla vnitřní 
stavební úpravy a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7/34Z/2021 prodej pozemku p. č. 5223 (2268 
m2) - trvalý travní porost v k. ú. Je-
víčko-předměstí do vlastnictví SH 
ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Je-
víčko, Svitavská 466, 569 43 Jevíčko,  
IČ: 64210693 za cenu 2.268 Kč vč. DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a SH ČMS - Sbor dobrovolných 
hasičů Jevíčko na prodej pozemku p. č. 
5223 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

8/34Z/2021 budoucí prodej části pozemku 
p. č. 5198/1 - orná půda v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí L*** H*** Jevíčko a R*** 
H***, Biskupice *** + smlouvu o smlou-
vě budoucí kupní a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

10a/34Z/2021 cenovou nabídku firmy OR - 
CZ, spol. s r. o., Brněnská 60/19, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 48168921 k za-
koupení severu pro Městskou knihovnu  
v Jevíčku za celkovou částku 339.014,17 
Kč vč. DPH s využitím dotace VISK  
v částce 176.000 Kč a spoluúčastí města 
v částce 163.014,17 Kč

10b/34Z/2021 prodloužení termínu dokon-
čení stavby RD manželům P*** a M*** 
K***, Jevíčko do 31. 5. 2022 Zastupitel-
stvo města Jevíčko určuje

3/34Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru  
Minaříkovou a ověřovatele zápisu  
Mgr. Miloslava Parolka a Mgr. Petra 
Jedlinského

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5b/34Z/2021 vedoucího organizačního odbo-

ru rozesláním výzvy evidovaným ucha-
zečům se žádostí o potvrzení zájmu  
o koupi pozemku v lokalitě U Kapličky 
za cenových podmínek schválených za-

stupitelstvem města ve lhůtě do 31. 10. 
2021 a s termínem závazného vyjádření 
žadatelů do 30. 11. 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
9/34Z/2021 záměr prodeje části pozemku p. č. 

52/1 - zahrada 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 33. zasedání 
ZM, 72., 73. a 74. schůze RM bez zásadních 
připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
odůvodnění a porovnání finančního rozdílu na 
zainvestování stavebních pozemků v ulici Řím-
ských legií a U Kapličky
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce září 2021

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

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY KABELOVÉ TELEVIZE V JEVÍČKU
Vážení občané, zákazníci kabelové televize v Jevíčku,

informujeme Vás, že od 1. prosince 2021 bude ukončeno vysílání infokanálu kabelové televize v Jevíčku. Jedná se o kanál, ve 
kterém byly vysílány informace z města, pozvánky na kulturní akce, aktuality, atd. Další programy a služby kabelové televize zů-
stanou v provozu a beze změny. Důvodem ukončení vysílání infokanálu je přechod Města Jevíčka na nový informační portál, tzv. 
Mobilní rozhlas, do kterého se již řada občanů bezplatně zaregistrovala a dostávají tak díky tomu prostřednictvím mailu, mobilní 
aplikace, případně sms či hlasových zpráv aktuální informace z radnice, pozvánky na kulturní akce, informace o odstávkách ener-
gií a spoustu dalších užitečných informací.

Do aplikace Mobilní rozhlas se mohou nadále bezplatně registrovat i další zájemci o tuto službu. Více informací naleznete na 
webu města pod odkazem: https://www.jevicko.cz/mobilni-rozhlas nebo Vám je rádi sdělí pracovnice TIC Jevíčko, případně po-
mohou s Vaší registrací.

Vedení města Jevíčka
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Hrátky s pamětí 
21. 9. 2021 proběhlo na DM v rámci projektu „Šablony“  komunitně 

osvětové setkání  určené pro studenty Gymnázia Jevíčko i zájemce z řad veřejnosti. Celá 
akce se uskutečnila formou přednášky  nazvané „Hrátky s pamětí“ pod vedením certifiko-
vané trenérky paměti p. Pavly Konečné. 
Na začátku přednášky jsme si vyslechli krátký úvod o mozku a umístění  centra paměti 
a o funkci pravé a levé hemisféry. Výklad byl proložený zajímavými příklady a ukázkami. 

Posluchači se dále dozvěděli o rozdělení 
a typech paměti, naučili se posilovat  
a procvičovat dlouhodobou paměť, se-
známili se s mnemotechnickými  pomůc-
kami a naučili se různé způsoby jejich 
tvoření, čehož všichni mohou využít v ka-
ždodenním životě. Na závěr lektorka pu-
blikum zapojila do řešení různých rébusů  
a hlavolamů. 
Tato akce byla velmi zajímavá a jistě i pří-
nosná pro všechny zúčastněné a doufej-
me, že se s paní Pavlou Konečnou opět 
někdy setkáme. 

Mgr. Darina Gnipová

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Kapříci poznávali Jevíčko
V úterý 12. 10. se děti ze třídy „Kapříků“ vydaly v rámci tématu 
Moje město do muzea. Uvítala nás paní Ulčová, která dětem pou-
tavě přiblížila historii Jevíčka. 
Děti se dozvěděly spoustu nových informací a mohly si prohléd-
nout zajímavé exponáty. Tímto bych chtěla paní Ulčové moc podě-
kovat za ochotu, s kterou nás přijala.

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (SKUPINKY) ŠK. ROK 2021/2022

Další cíl naší výpravy byla městská věž. Téměř všechny děti pro-
kázaly velkou odvahu a na věž vystoupaly. Jejich nadšení nahoře 
bylo veliké, ukazovaly nám, kde vidí Žlibka, kde bydlí babička atd. 
Všechny do jednoho po návratu z věže dolů plánovaly další návště-
vu s rodiči. Děkuji moc paní Dáše Schneiderové, že dětem tento 
zážitek umožnila.
Víme jistě, že se do muzea i na věž budeme rádi vracet.

 Za třídu Kapříků Dita Mlčochová

Od 4.10. 2021 odstartoval v naší školce několika lety prověřený 
vzdělávací program tzv. SKUPINKY. První skupinky probíhaly již ve 
šk. roce 2015/2016.
Tento program je zaměřený na přípravu dětí předškolního věku 
na školní docházku. Jednotlivé lekce (celkem 10 lekcí) probíha-
jí formou skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen 
na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné 
zvládnutí čtení, psaní, počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, 
ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání.
V letošním školním roce se přihlásilo do programu 32 dětí, což je 
zatím nejvíce zájemců za celou jeho existenci. Z tohoto důvodu 

byly děti rozděleny do čtyř menších skupin, aby se učitelky, pokud 
to situace vyžaduje, mohly maximálně věnovat každému jednotlivě 
podle jeho specifických potřeb.
Doufejme, že v letošním školním roce zvládnou děti absolvovat 
všechny naplánované lekce a radost z poznávání a učení jim ne-
zkazí žádný lockdown či covid.
Dětem přejeme hodně sil při nabývání nových zkušeností a rodi-
čům, jejich prvním průvodcům na cestě ke vzdělání, pevné nervy.
Skupinky jsou financovány z Operačního programu pro Výzkum, 
vývoj a vzdělávání EU.

za MŠ Jevíčko Mgr. Alena Faltýnková

GYMNÁZIUM 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.: 737 261 119
 e-mail: sedlak@jevicko.cz

 
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi 

náležitostmi a přílohami je do 11:00 
hodin dne 30. listopadu 2021
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Pečovatelská služba informuje
Dovolte mi, prosím, za kolektiv Střediska pečovatelské služby shr-
nout několik událostí končícího roku 2021. Kromě toho, že i letos 
nám přibyli noví uživatelé, podařilo se ve spolupráci s MěÚ Jevíčko 
a MAS Moravskotřebovsko realizovat projektovou výzvu zahrnující 
nákup nové služebního automobilu Volkswagen Caddy a přebudo-
vání stávající koupelny na Středisku pečovatelské služby v bezbari-
érové zázemí pro naše uživatele. Věřím, že noví i stávající uživatelé 
ocení zvýšený komfort, jehož se díky těmto změnám podařilo do-
sáhnout. Ráda bych proto využila tuto formu a poděkovala všem 
partnerům za pomoc a podporu v naší činnosti. Naším cílem bylo 
a je zvýšení úrovně poskytovaných služeb a spokojenosti našich 
uživatelů.
Závěrem sdělujeme, že provoz Pečovatelské služby bude stejně 
jako v loňském roce v období Vánoc omezen. Rozvoz obědů z vý-
vařoven místní školy a OLÚ ukončíme dne 21. 12. 2021. Ostatní dny 
22. - 23. a 31. 12. 2021 budou pečovatelky čerpat řádnou dovo-
lenou. Chod pracoviště a ostatní úkony mimo pravidelný rozvoz 
obědů pak zajistí ve dnech 27. - 30. 12. 2021 pouze jedna pečova-
telka. Děkujeme za pochopení.

Za tým pečovatelské služby, Miroslava Čepová, vedoucí

Jak přivolat pomoc, nebo učinit oznámení 
jste-li svědkem přestupkového jednání nebo 

trestného činu.
Vážení občané,
jelikož v Jevíčku není Obvodní oddělení Policie ČR ani rychlá zá-
chranná služba/RZS/ připomenu Vám, jak postupovat v případě, 
kdy potřebujete pomoc nebo učinit oznámení. 
Město Jevíčko má zřízenou svojí městskou policii, která zabezpe-
čuje místní záležitosti veřejného pořádku a dopravy. Jelikož v sou-
časné době u městské policie pracují pouze tři strážníci, nemůže 
být služba zabezpečena po dobu 24 hodin. Proto městská policie 
nemá tísňovou linku 156.
Učinit oznámení na městskou policii v Jevíčku můžete osobně na 
služebně MP nebo na služební mobil strážníků, jehož číslo je 733 
530 156 (číslo je placené). Pokud se Vám na toto číslo nepodaří 
dovolat, strážníci neslouží a ozve se Vám po osmém vyzváněcím 
tónu záznamník (rychleji to operátor nastavit neumí), kde můžete 
nechat svůj vzkaz. Pokud oznámení nesnese odkladu je potřeba 
rozlišit o jakou pomoc či oznámení se jedná a je nutno volat na 
národní tísňovou linku příslušného záchranného systému.
Tedy potřebujete-li pomoc konkrétní složky záchranného systému, 
je vždy rychlejší volat její národní tísňovou linku.

Policie ČR 158 

Záchranná služba 155

Hasičský záchranný sbor 150

Pravidla volání
Volání na všechna uvedená tísňová čísla je bezplatné z pevné i mo-
bilní sítě. Čísla volte vždy bez předvolby. 
Po vytočení tísňového čísla se dovoláte na operační středisko dané 
složky IZS, většinou v krajském městě. Po přihlášení operátora 
sdělte:

• přesné místo události
• vždy uvádějte také název města, ulice, čísla popisného
• co se stalo
 popište co nejpřesněji, co se stalo. Tyto informace jsou pro 

operátora velmi důležité při rozhodování, jakou pomoc po-
slat

• své celé jméno a telefonní číslo

Nadále nikam netelefonujte a mějte zapnutý telefon stále u sebe. 
Operátor Vám může volat zpět pro upřesnění situace.
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Je číslo, které lze 
volat z jakékoli sítě. V mobilním telefonu ani nemusí byt vložena 
SIM karta, nebo telefon nemá signál vlastní sítě. Jste-li mimo obec 
a nedokážete popsat místo události. V tomto případě volejte Tís-
ňovou linku 112. Operátorovi se zobrazí nejen číslo vašeho telefo-
nu, ale také poloha na mapě. Vzhledem k tomu, že poloha se určuje 
prostřednictvím GSM sítě, není vždy přesná, ale může pomoci při 
určení oblasti, v níž došlo k události.
Pokud si vzpomenete pouze na linku 112, nikdy to není chyba. 
Myslete také na to, že tuto službu nabízí na úvodní obrazovce ka-
ždý telefon a pokud dáte svůj starý telefon na hraní dětem, může 
se stát, že linku 112 aktivují. Zneužívání Tísňových linek je trestné!

Na závěr bych Vás chtěl požádat, jste-li svědkem přestupkového 
jednání nebo trestného činu neoznamujte toto představitelům 
města, oni se o protiprávním jednání dozvědí od MP nebo od Po-
licie ČR. Nebojte se učinit oznámení na Tísňovou linku Policie ČR 
číslo 158. Operátor vyhodnotí situaci, a buď pošle na místo místní 
městskou policii, nebo hlídku Policie ČR.

František Juriš, velitel MP Jevíčko

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

Jevíčští hasiči na mistrovství ČR ve VDN
Po vítězství na krajském kole soutěže dobrovolných jednotek ve 
vyprošťování osob u dopravních nehod se soutěžní družstvo je-
víčských hasičů zúčastnilo mistrovství České republiky v této dis-
ciplíně. Soutěž proběhla na výstavišti v pražských Holešovicích  
v sobotu 25. 9. 2021 spolu se soutěží profesionálních hasičů a Dnem 
hrdinů, na kterém byla prezentována hasičská, vojenská a záchra-
nářská technika. Naši hasiči ve složení Petr Biberle, Petr Müller, Aleš 
Přikryl ml., Martin Skácel zde zúročili svoji poctivou přípravu a ze 
14 kolektivů se umístili na skvělém 6. místě. Gratulujeme a děku-
jeme za vzornou reprezentaci města Jevíčka a Pardubického kraje. 
Velké poděkování patří také všem, kteří přiložili pomocnou ruku 
při přípravě a nácvicích na tuto soutěž, zejména panu Zikmundo-
vi za poskytnutí vraků, veliteli stanice HZS Moravská Třebová za 
umožnění nácviků VDN, které vedl a své znalosti předával pprap.. 
Martin Jakubec. Ještě jednou děkuji všem, kteří dovedli jevíčské 

hasiče k tomuto skvě-
lému umístění, a těším 
se na další úspěchy. 
Ten hlavní ale vidím  
v tom, že jevíčští hasiči 
jsou připraveni na kva-
litní pomoc u skutečné 
dopravní nehody.

velitel JSDH Jevíčko
 Stanislav Ducháček

Kontrola chat v zahrádkářských koloniích
Vážení spoluobčané, 
nastává čas zimního období a Vaše letní chaty opět zůstanou bez 
častějších Vašich návštěv. Věnujte v tomto období pozornost svým 
zahrádkám a chatám, a to v každé zahrádkářské a chatové kolo-
nii, neboť opuštěné a nekontrolované objekty jsou vhodným ter-
čem pro osoby, které vniknou do těchto objektů a majitel, který 
pravidelně nekontroluje svůj majetek, nemůže poté poskytnout 
informace Policii ČR, které by se měla tato událost v každém pří-
padě nahlásit. Pachatelé často odcizí věci, které lze odevzdat ve 
sběrnách surovin. Tam se také tyto věci dají dohledat. Proto si svůj 
majetek zkontrolujte a neponechávejte ho bez dozoru. Dozor ve 
všech chatových oblastech bude provádět MP Jevíčko nepravidel-
nými kontrolami.

František Juriš, velitel MP Jevíčko
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PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ

Potřebujete poradit, zavolejte na help linku: 770 600 800
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MUDr. Zuzana Šedrlová 
1. pátek v měsíci neordinuje, 
dovolená 16. - 26. 11. 2021, 

akutní stavy zajišťuje  
MUDr. Trčková a MUDr. Křížová 

pouze po předchozím telefonickém 
objednání

sestra v ordinaci přítomna  
16. 11., 24. - 26. 11.

MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 12. 11. 2021  

- druhý pátek 
neordinuje 26. 11. 2021  

– sestra v ordinaci přítomna 

HLEDÁME ŠIKOVNÉ  
ZPĚVÁKY

Pěvecký sbor Cantilo přivítá do svých řad  nové 
šikovné zpěváky do všech hlasů, především do 
mužských. Předchozí zkušenosti se zpěvem  
a/nebo hra na hudební nástroj vítané. Jsme 
dobrá parta, zkoušíme každou středu navečer 
na ZUŠ v Jevíčku, přijďte se nezávazně podívat. 
Těšíme se na Vás. Více info na tel. 777 340 143

TC JEVÍČKO – ROZLOUČENÍ S TENISOVOU SEZO-
NOU S GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNOU 2021

 V sobotu 18. 9. 2021 proběhlo již po DVACÁTÉ tradiční tenisové rozloučení s tenisovou 
sezonou. Opět pod záštitou GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNY, zastoupenou Ladislavem Špo-
nerem, které děkujeme za pomoc při této akci.
Proběhl tradiční tenisový deblový turnaj losovaných i utvořených dvojic, které se utkaly ve 
skupinách na jeden vítězný set, kdy se potom nejlepších osm dvojic nalosovalo do závěreč-
ného pavouka. Celkové pořadí bylo následující:
1. Marin Schuppler, Petr Vafka, 2. Ruda Grepl, Pavel Liebl, 3. Bratři Nosálové,  
4. Michal Mrvoljak, Jana Ryšová, 5. - 8. Radomil Sedlák, Veronika Sedláková, Jiří Čekal, Zde-
něk Klein, Radek Vymětal, Patrik Vrbický, Pavel Svojanovský, Pavel Ryš, 9. Věra Mrvoljaková, 
Libor Fila, 10. Rosťa Kopřiva, Dušan Čány.

Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů. 
Celkově tuto tradiční, sportov-
ně-společenskou tenisovou akci 
navštívilo asi dalších 30 rodin-
ných příslušníků a příznivců te-
nisu a Žlíbek. 
V pátek jsme pod vedením Pav-
la Pohlreicha Liebla připravili 
výborný fazolový guláš a téměř 
každý přinesl nějakou drobnou 
pochutinu z domu, takže o ob-
čerstvení bylo výborně postará-
no. Pitný režim nám zajistila Po-
lička 11, která byla po celý den 
na čepu.

Děkujeme všem, kteří pomohli při organizaci této naší tenisové a společenské akce  
a GENERALI ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ obzvlášť.
Takže příští rok, voko bere – po JEDENADVACÁTÉ opět s GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNOU.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

KVĚTINOVÝ DEN 2021
dne 29. 9. 2021 proběhl i v Jevíčku jubi-
lejní 25. Český den proti rakovině, známý 
jako Květinový den. Jde o veřejnou sbírku 
Ligy proti rakovině, letos byla zaměřena na 
nádory ledvin, močového měchýře a pro-
staty. V našem městě „kytičkovou sbírku“ 
tradičně zaštiťují místní skautské oddíly.  
I přes nevlídné počasí a přetrvávající ob-
tíže s COVIDem, se nám podařilo do po-

kladniček vybrat 
rekordní sumu, 
a to 20.320 Kč. 
Děkuji všem 
našim členům,  
kteří se ve stře-
du do sbírky 
zapojili, zvláš-
tě vedoucím 

skupinek – sestrám Dagmar Hegero-
vé, Marii Kochové, Apoleně Parolkové  
a bratrům Matěji Řehořovi, Filipu Řehořkovi  
a Adamu Zádrapovi.
    Mgr. Petr Votroubek

Jevíčko a sokolský odboj na Moravě
Již několik let upozorňuje naši veřejnost Památný den sokolstva, stanovený na 8. října, na oběti, které přinesli členové Sokola v boji za 
svobodu a na obranu své vlasti. Sokolský odboj je neustále předmětem bádání historiků i vlastivědných badatelů. Knižního zpracování se 
r. 2012 dočkalo téma „Sokolský odboj na Moravě 1939–1945“ kolektivu autorů vedených sokolem Janem Přidalem (1921– 2015) ve stej-
nojmenné publikaci, vydané Sokolskou župou prostějovskou. Publikace přináší abecední přehledy prvorepublikových moravských sokol-
ských žup, v každé pak jednot a jmen konkrétních sokolů, kteří položili životy v období 1939–1945, dále pak kapitolu věnovanou sokolské 
odbojové organizaci Jindra. O Sokolské župě Krále Jiřího, kam územně příslušel jevíčský Sokol, je pojednáno na stranách 23–28. Údaje 
pro tuto župu byly čerpány z webu „Encyklopedie města Brna“, ale seznam bohužel neobsahuje jevíčskou sokolskou jednotu ani jednoty 
dalších moravských obcí a měst, začleněných před šedesáti lety do východočeského, dnes Pardubického kraje. Jistě stojí zato zpracovat 
tuto oblast, s přihlédnutím mj. k záboru moravského pohraničí, postarat se o začlenění informací do příslušných informačních zdrojů  
a jistě tak bude v brzké době učiněno. Budiž toto zároveň upozorněním, že pro Jevíčko a další zmíněné obce platí, že je užitečné sledovat 
dění a historická bádání probíhající na Moravě, dávat na Moravu o sobě a o své minulosti vědět a tím udržovat povědomí o sounáležitosti 
horní Malé Hané s krajem „za Mohelničákem“…        Jaroslava Čajová
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Hledáme„RYCHLÉ ŠÍPY“ v Jevíčku

Kdesi v uličkách města, se ztratili členové slavného klubu Rychlé šípy –
MirekDušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka. Zkuste je 
najít a zachránit! Od 17. listopadu do 17. prosince budou figuríny celé pětice 

chlapeckého klubu v téměř životní velikosti umístěny kdesi v místě ohraničeném 
červenou čarou na mapě na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pavlači, 

střešním výklenku, ochozu a podobně. Figuríny jsou dobře viditelné 
přinejmenším z přilehlé ulice či náměstí, prostě běžně dostupného veřejného 

prostranství – stačí se jen dobře dívat.

!

 

 

 

Hra je určena primárně pro děti cca od 7let. Úkolem pátračů, je objevit Rychlé
šípy, vyfotografovat je a fotkyposlat společně se svým jménem,věkem, svojí 
adresoua s názvem místa (ulice či náměstí), ze kterého Rychlé šípy objeví na 
adresu: petrp@stinadla.cz. Uzavírka soutěže je 16.12.2021ve24h. Vyhlášení 
soutěže proběhne v pátek 17.12. v 18h v jevíčské Synagoze, kde budou všem 

úspěšným pátračům předány pamětní listy a tři vylosovaníšťastlivci získají ceny
věnované Sdružením přátel Jaroslava Foglara a městem Jevíčkem.

VY, KTEŘÍ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ A NAJDETE, NEVYZRAZUJTE 
PROSÍM MÍSTO. NEKAŽTE HRU OSTATNÍM!

Hledá se také v Brně, Plznia Prostějově. Více informací, mapu s vyznačeným 
územím a další zajímavosti najdete na stránkách: www.hledamers.spjf.cz
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POZVÁNKA 

NA  RODIČOVSKOU KAVÁRNU 

Na slovíčko s psychologem Janem Svobodou 
Střídavá péče, agresivita u dětí, technologie a virtuální svět, ADHD – to jsou jen 
některá z témat, o kterých se často mluví v souvislosti s dnešními dětmi. Jsou ale 
děti doopravdy jiné? Využijte příležitosti a zeptejte se zkušeného odborníka na to, 
co  v souvislosti s výchovou svých dětí neumíte vyřešit, hledáte příčinu či způsob 
nápravy.   

Zveme Vás na setkání s PhDr. Janem Svobodou, předním českým psychologem, 
kterého se budeme moci zeptat nejen na toto téma. 

Vaše dotazy budete mít možnost napsat a odevzdat před zahájením akce.   

  

LEKTOR:       PhDr. Jan Svoboda, psycholog, vysokoškolský pedagog,     
autor mnoha knih   

KDY:           8. 12. 2021 od 17,00 hodin 

KDE:           Muzeum Moravská Třebová - kinosál, Svitavská 18,  

Na Rodičovskou kavárnu je nutné se přihlásit na www.mapmtj.cz nebo na 
map@masmtj.cz . Kontaktní osoba L. Bojanovská., tel. 739 269 559 

Uzávěrka přihlášek: 1. 12. 2021, akce je zdarma. 

Akce je součástí projektu „MAP rozvoje vzdělávání II na území ORP Moravská Třebová“ reg. č. 
CZCZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008654 a je spolufinancovaná Evropskou unii a státním rozpočtem ČR. Realizátor 
projektu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s., Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko. 
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Kdy:  5. listopadu 2021 v 17:00 

Kde:  Sál Hotelu Morava Jevíčko 

Vstupné:   Děti: 20,- Kč 

   Dospělí: 100,- Kč 

 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK od 25.10.2021 – TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM JEVÍČKO, PALACKÉHO NÁM. 1 
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1. listopadu 2021 v 17.30 / sál zámečku/
Vás srdečně zveme na autorské čtení, které proběhne v rámci 
cyklu Spisovatelé do knihoven. Máme tu čest přivítat v Je-
víčku jednu z našich nejpozoruhodnějších autorek paní Syl-
vu Fischerovou. Paní Fischerová má k Jevíčku i velmi osobní 
vztah, jejím švagrem byl Josef Jedlička, který v knize Krev 
není voda, zachytil historii svého rodu, který je spjat s Jevíč-
kem. Nenechte si ujít setkání s nevšední osobností a šanci 
poznat dílo autorky takřka od pramene.
Sylva Fischerová
Jedna z nejpozoruhodnějších básnířek své ge-
nerace, prozaička, esejistka a klasická filoložka. 
Narozena v Praze, do 18 let však žila v Olomou-
ci. Debutovala v roce 1986 sbírkou Chvění zá-
vodních koní. Je autorkou jedenácti básnických sbírek, píše také 
povídky, romány a knihy pro děti. Její verše byly přeloženy do 
řady jazyků, tři knižní výbory vyšly ve Velké Británii a v USA, pro-
zaická díla vycházejí v angličtině, němčině, nizozemštině, polšti-
ně aj. Dvě alba z jejích básnických textů vydala Monika Načeva.  
V roce 2018 se stala první básnířkou města Prahy, kde také žije  
a přednáší starou řeckou literaturu, náboženství a filosofii na Kar-
lově univerzitě. 
V roce 2020 jí vyšel povídkový soubor Tisíce plošin (Druhé město).
Díla: Zázrak (2005), Anděl na okně (2007), Egbérie a Olténie 
(2011), Pasáž (2011), Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pra-
vý úhel (2012), Bizom aneb Služba a mise (2016), Světový orloj 
(2017), Kostel pro kuřáky. Pražské básně / A ChurchforSmokers. 
Prague Poems (2019), Tisíce plošin (2020)
Rozhovor s paní Sylvou Fischerovu najdete na 
http://spisovateledoknihoven.cz/sylva-fischerova/.

Provoz Městské knihovny v Jevíčku. 
Opět se nám vrátilo sobotní půjčování.
Upozornění pro měsíc listopad – ve čtvrtek 
4. listopadu je Městská knihovna v Jevíčku 
z provozních důvodů uzavřena.

Přijďte 
si vybrat knihy  
v sobotním pro-
vozu, který bude 
nezměněn.

První adventní neděle – 28. listopadu 2021.
Vrací se nám akce, které nemohly proběhnout a velmi se na Vás 
těšíme. 
Prosím věnujte pozornost malým změnám.
Dárečkovou neděli zahájíme prodejem od 14.00 hodin,  
v 17.00 hodin společně zapálíme první adventní svíci.
V 17.00 hodin bude od zámečku odcházet průvod andílků  
/vašich/, který povedou dívčí skautské oddíly Skautů Jevíč-
ko. Doprovodí Vás a vaše děti na náměstí v Jevíčku.
V 17.30 společně rozsvítíme Vánoční strom.
Na co všechno se můžete těšit?
… na spoustu vánočních dekorací a drobných dárků pro vaše milé, 
medovinu, punč a domácí pivo, jitrnice, tlačenku a jiné dobroty od 
řezníka, skvělé lahůdky  Bohocafe  a jejich jedinečné suši v mini se-
tech. Výtečné sladkosti Pečené pohody a koláče jako od maminky. 
Těšíme se na společné setkání a sdílení adventního času. 
V 17. 00 hodin doprovodí dívčí družiny skautských oddílů Skautů 
Jevíčko Andělský průvod na náměstí k vánočnímu stromu. Neza-
pomeňte vzít dětem do průvodu lampiony.
V 17.30 společně na náměstí rozsvítíte Vánoční strom roku 2021.

Městská knihovna Jevíčko  
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Country KÁZEŇ Jevíčko

Při příležitosti konání 6. ročníku  
„Bělovsko-Smolenského  koštování“  

v kulturním domě v Bělé.

20 letSlaví  

Dne 20. 11. 2021 od 16.00 hod.

Město Jevíčko Vás srdečně zve na 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
na Palackého náměstí 

v neděli 28.listopadu 2021 v 17:30 hodin. 
Hudbou doprovodí žesťový soubor ZUŠ Jevíčko, 

punč a čaj zajistí hasiči Jevíčko. 
 

Děti a další zájemci se mohou také zúčastnit andělského průvodu s lampiony  
od budovy Zámečku, který naváže v 17:00 hodin na Dárečkovou neděli 

 Městské knihovny Jevíčko. 

PROGRAM  RC PALOUČEK

LISTOPAD 2021 

Úterky 15:10 - 16:10 Volná herna, výtvarné dílny 
– sudý týden

Středy

Seniorský klub
  3. 11. Dobré rady do domácnosti
10. 11. Důležitý pitný režim
16. 11. Protažení celého těla
24. 11. Tvořivá dílna

Čtvrtky 9:30 - 11:00 
16:15 - 17:30 Volná herna, cvičení

Vážení zákazníci dodavatelů energií, kteří ukončili činnost (BOHEMIA ENERGY, Europe Easy Energy,
X  Energie  a  další),  jak  jistě  víte,  začali  jste  aktuálně  odebírat  elektřinu  od  dodavatele  poslední
instance, což je pro elektřinu spol. ČEZ a pro zemní plyn spol. Innogy. Máte nyní 6 měsíců na to,
abyste  si  našli  nového dodavatele.  Doporučujeme však situaci  řešit  okamžitě.  Cena za dodávku
elektřiny u ČEZ v režimu DPI je příliš vysoká. Např. v sazbě D02d je to 4727 Kč za 1MWh bez DPH.
V případě ceny za dodávku zemního plynu u Innogy je to cena 2937 Kč za 1MWh bez DPH.

Jako poradce společnos�  Šetři za tři s. r. o. vám mohu nabídnout u našeho smluvního dodavatele
cenu elektřiny 3495 Kč bez DPH a cenu zemního plynu za 1645 Kč bez DPH. Vše s vámi vyřídím na
jedné schůzce na základě plné moci anebo plně online. Neváhejte mě kontaktovat!

Lubomír Kaderka
Mobil: 777 872 356
e-mail: lubomir.kaderka@setrizatri.cz

Vážení zákazníci dodavatelů energií, kteří ukončili činnost (BOHEMIA 
ENERGY, Europe Easy Energy, X Energie a další), jak jistě víte, začali jste 
aktuálně odebírat elektřinu od dodavatele poslední instance, což je pro 
elektřinu spol. ČEZ a pro zemní plyn spol. Innogy. Máte nyní 6 měsíců na 
to, abyste si našli nového dodavatele. Doporučujeme však situaci řešit 
okamžitě. Cena za dodávku elektřiny u ČEZ v režimu DPI je příliš vysoká. 
Např. v sazbě D02d je to 4727 Kč za 1MWh bez DPH. V případě ceny za 
dodávku zemního plynu u Innogy je to cena 2937 Kč za 1MWh bez DPH.
Jako poradce společnosti Šetři za tři s. r. o. vám mohu nabídnout u naše-
ho smluvního dodavatele cenu elektřiny 3495 Kč bez DPH a cenu zemního 
plynu za 1645 Kč bez DPH. Vše s vámi vyřídím na jedné schůzce na základě 
plné moci anebo plně online. 

Neváhejte mě kontaktovat!

Lubomír Kaderka
Mobil: 777 872 356
e-mail: lubomir.kaderka@setrizatri.cz
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Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

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

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

Společnost Czech Blades s. r. o. se sídlem v Jevíčku
nabízí uplatnění ve výrobě čepelek na pozice:

• Operátor broušení - brusič 

• Operátor balení • Mechanik/obráběč
• Nástrojař

Písemné přihlášky zasílejte na adresu Czech Blades, s. r. o., personální oddělení, 
Brněnská 559, 569 43 Jevíčko nebo na e-mail: marcela.svancarova@czechblades.cz, 
tel. 461 801 217 nebo 737 276 584

• Operátor broušení – brusič  
• Operátor balení • Mechanik/obráběč
• Nástrojař • Kontrola kvality
• Mechanik – pozice vhodná pro absolventy technických oborů

     S těmito požadavky:
• vyučen v příslušném oboru strojním 
  nebo příbuzném oboru, pro pozici  balení 
   pouze vyučení
• nástup dle dohody     

Nabízíme:
• zaměstnání v prosperující a dynamicky 
   se rozvíjející firmě 
• finanční podmínky podle dosaženého vzdělání 
  a délky praxe, bonus dle výkonu
• 5 týdnů dovolené
• 13. mzda
• možnost dalšího profesního vzdělávání
• mimoplatové benefity (závodní stravování s příspěvkem zaměstnavatele)

Manželé hledají ke koupi starší dům na bydlení 
(Jevíčko, V. Opatovice a okolí). Tel.: 732 798 770.

Koupíme chalupu – Svitavy, Blansko. 
Tel.: 604 697 683.
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Stavíme lakovnu 
v Moravské Třebové
Buďte u toho s námi!
Baví Vás technologie a rádi přijímáte technické výzvy?
Máte smysl pro zodpovědnost a rádi řešíte nové úkoly?
Dělá Vám radost dobře odvedená práce?
Ano? Pak jste náš člověk!

Hledáme nové kolegy na pozice:
Technik výrobního úseku lakovny
Programátor robotů

Nová lakovna v Moravské Třebové:
• bude unikátním technologickým celkem
• nabídne vysokou míru automatizace a robotizace
• bude splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy

Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvěte se nám!

REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
petra.svarcova@rehau.com, 461 355 342, www.rehau.jobs/cz
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Podporujeme vzdělání v našem regionu
Studujte obor s širokým uplatněním!
Studujte čtyřletý maturitní obor Mechanik plastikářských strojů na Středním odborném 
učilišti ve Svitavách, který vznikl za podpory REHAU. Firmy, která se v České republice
již od roku 1994 zaměřuje na zpracování plastů pro automobilový průmysl.

Co se naučíte?
• seřizovat, obsluhovat a kontrolovat zařízení na zpracování plastů
• základy strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání)
• pracovat s výpočetní technikou a aplikačními programy
a mnoho dalšího…

Nabízíme stipendijní program:
• jeho součástí můžete být již od prvního ročníku studia
• podle ročníku studia můžete obdržet stipendijní příspěvek 1 000 – 3 000 Kč/měsíc
• odbornou praxi absolvujete v závodě REHAU v Moravské Třebové nebo v Jevíčku
• pokud se rozhodnete studovat na VŠ, budeme Vás i nadále podporovat
• po ukončení studia můžete v naší firmě najít uplatnění

Zajímá Vás víc?

Navštivte www.sousvitavy.cz nebo kontaktujte personální oddělení :
REHAU Automotive, s.r.o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová
Mgr. Tomáš Kroulík
tomas.kroulik@rehau.com, 724 486 757

Obrátit se můžete také na:
SOU Svitavy, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
info@sou.svitavy.cz, 461 534 927 / 461 533 689
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MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. (MAS MTJ)

Kontakty: 
Bc. Miroslava Šejnohová, PRV, IROP, OPZ, energetika,  
tel. 725762948, E: mas.mtj@seznam.cz
Bc. Lenka Křenková, PRV, soulad s MAP, zaúčtování,  
tel. 737845436, E: mas.mtj@seznam.cz
Jaroslava Hrazdirová, DiS., příměstské tábory, podpůrné 
činnosti MAS, tel: 792339499
Veronika Tinklová, DiS., šablony pro školy, soulad investic 
s MAP, analýzy, tel: 735122255

Průběh realizace projektu MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP  
Moravská Třebová

lostí) k tvorbě metodických materiálů vhodných do výuky, ale také 
questů (hledaček, které nám umožní poznávat region netradičním 
způsobem) a samoobslužných programů pro širší veřejnost. Vznikl 
tak soubor „Mapovník“, který je stavěn hlavně na prožitkovém 
učení, ověřování základních gramotností napříč předměty  
a badatelství. Jsme rádi, že patronaci nad těmito aktivitami převzaly 
města a obce z území a věříme, že budou dlouhodobě zajímavým 
zpestřením nejen výuky, ale také zajímavou aktivitou pro obyvatele  
a návštěvníky regionu. Dalším počinem je vytvoření metodiky Mladý 
badatel, která podporuje polytechnické vzdělávání. Realizační tým 
MAP II zakoupil pomůcky na legorobotiku a pomůcky pro real-
izaci zajímavých pokusů do škol. Nyní za podpory projektu MAP II 
probíhá v DDM kroužek Badatel a robotika, zároveň jsou zakoupené 
pomůcky k dispozici školám.

Spolupracujeme…
Vítaným krokem odborného realizačního týmu byla podpora  
a spolupráce při vzniku nového Centra environmentální výcho-
vy Stolístek Linhartice (v prostorách bývalé ZŠ Linhartice), které 
slouží environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Učitelé 
většiny škol spolupracovali při tvorbě výukových programů, které 
povedou děti /žáky k myšlení, jednání a odpovědnosti za udržení 
kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách. 
Tyto programy jsou v rámci projektu MAP II nabízeny jako lekto-

Projekt MAP II, jehož realizátorem je MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko o. p. s., je realizován od 1. 8. 2018. Projekt je realizován 
v celém území regionu a je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání.

Sdílíme…
Během tří let činnosti jsme připravili více než 60 akcí pro peda-
gogy a rodiče a nabídli cílovým skupinám nejen inspiraci v nových 
metodikách a přístupech, ale také výměnu praktických zkušeností 
z již osvědčených strategií a metod výuky. V rámci veřejných 
rodičovských kaváren k nám zavítali hosté zvučných jmen, jako 
je např. Jan Svoboda, Marek Herman či Jiří Halda a mnoho dalších. 
Jsme rádi, že tato forma setkávání si u rodičovské veřejnosti získala 
svoji oblibu a je hojně navštěvována rodinnými příslušníky napříč 
generacemi i pohlaví. Většina akcí probíhala v Moravské Třebové. 
V Jevíčku nám velmi chybí kino či jiné vhodné prostory pro pořádání 
větších akcí.

Tvoříme…
V implementační části projektu jsme se tematicky zaměřili na pod-
poru regionální identity a vytváření vztahu ke kraji, obci, ve 
které děti/žáci již od útlého věku žijí. Napříč pracovními skupin-
ami vznikl tvůrčí tým z pedagogů MŠ i ZŠ, kronikářů, pracovníků 
muzeí, knihoven, který využívá všech aspektů místního prostředí 
(přírodních, kulturních, historických a sociopolitických souvis-

a byly bez závad. Tím se MAS MTJ zařadila mezi kvalitní, spolehlivé 
a odborně způsobilé organizace.

                                             Bc. Miroslava Šejnohová - ředitelka

Propagujeme dokončené projekty…
V oblasti Jevíčska byla prostřednictvím MAS MTJ podpořena např. 
modernizace učebny přírodních věd v ZŠ Jevíčko, altán na zahradě 
MŠ Jevíčko, rekonstrukce domu sociálního bydlení Barvířská, po-
řízení auta pro sociální služby, rekonstrukce koupelny pro sociální 
služby, menší podnikatelské a zemědělské projekty. Aktuálně jsou 
před proplacením  menší projekty na rekonstrukci podlah a poří-
zení vybavení v ZŠ Jaroměřice a doplnění herních prvků v zahradě  
u MŠ Biskupice. V realizaci je projekt v ZŠ Chornice. V obci Chor-
nice bylo dokončeno i mnoho podnikatelských a zemědělských 
projektů. Velmi dobrá spolupráce je i s obcí Bělá u Jevíčka, kde 
proběhla rekonstrukce stropu knihovny, vybavení šatny a závěsů 
do KD, doplnění herních prvků a laviček na prostranství před KD.

Přijímáme projektové záměry do zásobníku projektů pro období 
2022 až 2027. Naše činnost se v roce 2022 rozšíří i na konzultace 
k energetické soběstačnosti a komunitní energetice. Konzultace  
k záměrům je možné provést telefonicky, osobně po předchozí do-
hodě, případně e-mailem.

MAS MTJ, neformálně nazývaná MASka, je obec-
ně prospěšná společnost, která vznikla v roce 
2006 z iniciativy několika starostů, podnikatelů  

a občanů. Kanceláře MAS najdete nad obchodem Hruška v Jevíč-
ku,na ulici Třebovské 809. Intenzivní a aktivní činnost MAS probíhá 
zejména od roku 2017, kdy se postupně podařilo přinést do území 
regionu cca 80 mil. Kč a dalších 25 mil. je smluvně zajištěno. Větši-
nu prostředků tvoří realizace rozvojové strategie CLLD_16_01_005 
z evropských fondů.

Realizujeme a pomáháme…
Činnost MAS je velmi různorodá a jejím cílem je rozvoj celého re-
gionu. Základní činnost tvoří bezplatná pomoc žadatelům zejména 
v menších dotačních projektech, na které máme u 3 ministerstev 
ve 3 operačních programech alokované prostředky jen pro území 
Moravskotřebovska a Jevíčska. O podpoře projektů rozhoduje při-
dělením bodů Výběrová komise MAS a následně Představenstvo 
MAS. Prozatím alokace stačila k podpoře všech podaných žádos-
tí o dotaci, v roce 2022 proběhne dočerpání zbytku prostředků  
a zahájení nového období do roku 2027. Zajímavou činností MAS 
je propojování různých organizací a zajištění příměstských táborů, 
kterých letos proběhlo 29 na různých místech. Velkou pomocí je 
i realizace vzdělávacího projektu MAP II. Podrobnosti se dočtete  

v dalších kapitolách.
Výsledkem náročných adminis-
trativních procesů od roku 2017 
je dokončení a proplacení 61 
projektů. Dalších 50 projektů je 
aktuálně  v realizaci. Bez odbor-
né a kvalitní spolupráce s ve-
dením města Jevíčko, starosty 
ostatních obcí a ředitelů (ředi-
telek) škol, podnikateli a země-

dělci, by níže uvedené projekty nevznikly. Tímto všem děkuji a také 
děkuji svým kolegyním za nadstandartní pracovní nasazení a rovný 
přístup ke všem žadatelům. Usilovná práce nám přinesla i pozitiv-
ní zpětnou vazbu prostřednictvím všech kontrol (včetně kontroly  
z ministerstva pro místní rozvoj v roce 2021), které v MAS proběhly 
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rované k formální i neformální výuce nebo mohou být využity jako 
samoobslužné přímo ve školách. K dlouhodobým aktivitám projektu, 
které se osvědčily, patří také půjčování „kufrů plných pomůcek“. 

Ani v době „COVIDové“ jsme nezaháleli…
Vzhledem k pandemii a v souvislosti s uzákoněním distanční výuky 
pokračujeme ve sdílení dobré praxe v oblasti využívání ICT tech-
nologií k externí výuce. Situace v době pandemie jasně ukáza-
la, jak moc je důležité reagovat flexibilně, dle skutečných potřeb 
škol. Během uzavření škol jsme realizovali více než 20 aktivit, které 
podpořili naše učitele při distanční výuce. Ukazatelem vhodně 
zvolených témat pro podporu online vzdělávání byla vždy 100% 
naplněnost našich webinářů. V souvislosti s distanční výukou také 
speciální pedagogové PS Rovné příležitosti poskytovali flexibilně 
pomoc a podporu rodičům žáků se speciálně vzdělávacími 
potřebami (na základě požadavků od škol) formou online kon-
zultací. Domníváme se, že zkušenosti i této aktivity budou  
v budoucnu důležité pro jednání škol se svými zřizovateli.

Léto budiž pochváleno…
V červnu letošního roku jsme pro mateřské školy zajistili program 
Začít spolu, který jsme zahájili exkurzí do MŠ Sokolská v Olomouci. 
Tato aktivita byla natolik úspěšná, že exkurzi nyní budeme pro velký 
zájem mateřských škol opakovat.
Na letošní prázdniny realizační tým projektu MAP II připravil mnoho 
aktivit jak pro pedagogy, tak pro žáky základních škol. Ve spolupráci 
s CEV Stolístek Linhartice vznikl Týden plný řemesel zaměřený na 
podporu manuálních činností a v DDM se žáci pustili do bádání  
a prozkoumávání světa legorobotiky během aktivity s názvem 
Mladý badatel. V srpnu k nám zavítal rodilý mluvčí a výtvarník  
v jednom Mike Esson a žáci zažili týden plný kreativity s procvičová-
ním anglického jazyka. Aktivita nesla název English and Art. Tečkou 
na konci prázdnin se staly dvě letní školy pro pedagogy 1. a 2. 
stupně ZŠ, které byly zaměřeny na nové metody ve výuce a aktuální 
témata, jako je např. formativní hodnocení.

Projekt MAP II se přehoupl do své poslední fáze a my věříme, že 
naše úsilí přineslo a přináší pozitivní dopady na vzdělávání v našem 
regionu. Na tento projekt naváže MAP III. Již nyní připravujeme za-
jímavé formy sdílení zkušeností v oblasti vzdělávání a těšíme se na 
další spolupráci.        

 Ing. Lenka Bojanovská

Pozor na lákavé nabídky podomních prodejců

Podomní prodejci přicházejí stále s nový-
mi praktikami. Většina z nich má škálu 
důvodů a příběhů, kterými se snaží získat 
vaši důvěru. Mnozí také moc dobře vědí, 
že v obcích a městech, kde je vyhláškou 
podomní prodej zakázán, se tímto jed-
náním dopouští protiprávního jednání. Ani 
to je od lehce nabitého zisku neodradí.
V současné době, kdy lze v médiích slyšíme 
o „energetické krizi“a některé společnosti 
oznamují konec, lze předpokládat i zvýšený 
počet podomních prodejců nabízejících 
právě výhodné smlouvy na dodávky  
energií. Dalšími a častými praktikami jsou 
nabídky různých služeb na výměnu zámků, 
služby kominíka či servis oken. Pozor, lze se 
také setkat s lákavou nabídkou „levného“ 
zboží, které na první pohled vypadá jako 
originál, ale originálem není.

Policie proto radí:
- Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic zadarmo.
- Nedůvěřujte cizím lidem a nikoho takového nepouštějte do svého bytu, obzvlášť  

v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit bankovky, nebo se domáhá pitné vody.
- Buďte obezřetní, opatrní a informace si prověřujte.
- Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.
- Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem v hotovosti, bez sepsané smlouvy  

o koupi či prodeji.
- Nesdělujte své osobní údaje a prodejce žádejte o kontakt, který si klidně hned 

vyzkoušejte a ověřte.
- Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud můžete, kontaktujte ihned členy rodiny 

nebo si nechte čas na rozmyšlenou.
- V případě, že jste byli podvedeni, nebojte se obrátit na policii.
V neposlední řadě nepodléhejte vidině rychlého zbohatnutí, výhodné koupě  
či dokonce výhry. V naprosté většině těchto případů se jedná o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence Policie ČR
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Historické čtení na pokračování

MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                       6.  díl

Ing. Jaroslav Zezula st.
Extravilán města
č. par. 550/2 přm
50/3 přm

židovský hřbitov Židovská obec

č. 500 140 p kostelíček  
sv. Bartoloměje

církev římskokatolická

č. par. 1099 přm hřbitov u kostelíčka církev římskokatolická
č. 501 271 p hotel Eden nájemce Turek Rudolf
č. 502 144 p prádelna ženské plicní sanatorium
č. 503 265 p obytný dům ženské plicní sanatorium
č. 504 252 p hospodářství ženské plicní sanatorium
č. 505-507 ženské plicní sanatorium
č. 508 245 p, 

246 p
st. a nová budova, 
kuchyně

ženské plicní sanatorium

č. 509 243 p dětský pavilon ženské plicní sanatorium
č. 510 242 p obytný dům ženské plicní sanatorium
č. 460 311 p přehrada domek hráz-

ného
Vodní a meliorační družstvo 
Jevíčko

č. par. 3175 přm přehrada vodní plocha Vodní a meliorační družstvo 
Jevíčko

č. par. 2398/2 přm
2399 přm

chata s tábořištěm Skaut - Junák

č. par. 5361-70 přm dálnice stát

Pokračování příště

Přehled zemědělců hospodařících v Jevíčku v letech 1939 - 1940

Vysvětlivky:
č.  současné číslo popisné stavby
xxx m  původní číslo popisné stavby - město
xxx p  původní číslo popisné stavby - předměstí
xxx ž  původní číslo popisné stavby - židovská čtvrť
č. par.  číslo parcely Jevíčko město
č. par. přm číslo parcely Jevíčko předměstí
č. st. par.  číslo stavební parcely Jevíčko město
č. st. par. přm číslo stavební parcely Jevíčko předměstí

č.p.
souč. původní
Palackého náměstí
3 131 m Filip František
5 129 m Elbl Augustin N
28 22 m Hruška Vincenc
Horní farní
177 123m Křivánek Emil
Brněnská ulice
339 77 Dokoupil Adolf
182 91m Pařízek Augustin
333? 84 Boháčková 
338 83 Procházka Alois
340 82 Koukal Karel N
344 80 Krejcar Miloslav
Biskupická ulice
363 53 Schmiedt N
367 49 Dvorský Adolf
362 36 Vogt Hynek
364 52 Němec Antonín
370 171 Haasová Marie
371 135 Spáčilová Filomena
Třebovská ulice
440 15 Heger Karel
435 16 Pospíšil Viktor
433 17 Jeniš Vincenc
431 18 Haviger František N
429 19 Blábolil Ladislav
409 217 Bubeník Viktor
419 23 Slezák Eduard
430 28 Staněk Antonín
428 27 Dvořák František

426 26 Werner Josef
424 25 Machorek František
422 24 Němcová Marie
Svitavská ulice
488 314 Ambroz František
469 92 Křivánek Josef
468 93 Jeniš Karel
472 143 Pohl Karel
473 141 Kalandra Klement
473 141 Volek Karel
K.H.Borovského
465 41 Hospodářská škola
Olomoucká ulice
224 60 Nedomanská Františka

na katastru Jaroměřic
228 -- Hruda Ludvík
Dolní farní 
140 153 Schmidt Bohumír
141 100 Dvořák Bedřich
Okružní I
294 7 Seryn František
290 9 Schmidt Adolf
Okružní II
264 33 Ondra Filip
259 95 Hartl Antonín
254 98 Dvorský Alois
Okružní III
221 64 Galla Josef
217 65 Čejková Anna
208 68 Göttinger Kamil N
205 69 Weinerková Hedvika N

196 70 Zezula Karel
192 71 Krejcar Miloslav
202 152 Ille Viktor
200 190 Rozbořil Karel
193 139 Lexman Rudolf
190 112 Fellner Augustin
Okružní IV
326 155 Fellner Ludvík
311 106 Novák Rudolf
310 101 Valenta Karel
306 102 Liebl Eduard
Dolní ulice
372 193 Schmidt Leopold
373 47 Schuplerová Anna
Na salajce
321 86 Křivánek František
Horní ulice
416 225 Janková Františka
Zadní ulice
564 ? Schneider Josef
354 43 Skácel František
712 ? Machorek Ferdinand
356 39 Vogt František N
353 40 Křivánek Jan
355 44 Křivánek František
U cihelny
390 233 Širůček František
391 237

Vysvětlivky:
xxx m č.p. město
N -  národnost německá
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Kaléšek 2021
Tak jsme se letos mohli opět setkat na Kaléšku, protože minulý rok nám to bohužel neby-
lo umožněno kvůli protiepidemickým opatřením způsobených tím čínským „za korono“  
virem. Letos jsme si to tedy vynahradili, i když v lehce omezené míře, což ale nemělo 
žádný velký vliv na vlastní průběh Kaléšku. To zásadní, co dělá Kaléšek Kaléškem, se po-
dařilo. Především nám celý den přálo krásné počasí, následované vyváženým programem. 
Letos jej moderovala Hanka Císařová. Ta se svého úkolu zhostila více než dobře, za což jí 
patří velký dík a pochvala. Krásné odpoledne nakonec završilo parádní vystoupení kapely 
DOGA.
Samozřejmě stěžejním bodem 
programu bylo vyhlášení vítězů 
Kaléšku za rok 2020 a 2021, tedy 
22. - 23. ročníku, včetně ceny pu-
blika. Letos byly totiž hodnoceny 
vzorky dodané jak do 22. ročníku, 
který měl proběhnout v roce 2020, 
tak vzorky letošního 23. ročníku. 
Hodnoceno bylo celkem 39 vzor-
ků, které byly degustovány a následně vyhodnoceny porotou, která pracovala ve složení: 
předseda Jiří Šnobl a členové Jan Ošlejšek, Josef Musil, Miloš Vašíček, Zdeněk Hader, Jan 
Szantay a Josef Němec. Obsluhu poroty jako vždy bezchybně zajišťoval Vladimír Rajbl.

A jak to tedy dopadlo v 22. - 23. ročníku Kaléšku:
1. místo: Daniel Slouka, Biskupice, švestka 53 %, vypálená v roce 2019 v palírně Biskupice;  
2. místo: Jiří Kozelek, Uhřice, švestka 51 %, vypálená v roce 2006 v palírně Cetkovice; 
3. místo: Jiří Kozelek, Uhřice, třešeň 52 %, vypálená v roce 2000 v palírně Cetkovice;  
4.-5. místo: Svatopluk Kouřil, Šumvald, švestka 52 %, vypálená v roce 2020 v palírně 
Šumvald a Vítězslav Kršňák, Paseky, švestka 52%, vypálená v roce 2020 v palírně Šum-
vald.
Cenu publika získal Daniel Seidl, Biskupice, švestka 54 %, vypálená v roce 2019 v palírně 
Biskupice.
Z dodaných soutěžních vzorků, které mohli návštěvníci hodnotit pro cenu publika, bylo 
vybráno pro Charitu Moravská Třebová 6 900,-Kč. Velice děkujeme všem, kteří vzorek do 
soutěže dodali a tím Kaléšek podpořili.
Organizace a příprava Kaléšku si letos vyžádala značné nasazení, protože nebylo
jisté, zda nám vládní nařízení Kaléšek opět nezhatí. Proto tedy více než kdy jindy patří 
opravdu velké poděkování všem, kteří se na Kaléšku organizačně a pořadatelsky podíleli 
a samozřejmě velký dík patří také všem sponzorům, kteří nás podpořili.
Přejme si, abychom se tedy mohli opět potkat, tentokrát snad bez nějakých omezení,  
1. října 2022 na 24. ročníku Kaléšku.

Organizační tým kaléšku
Fotogalerii k akci je možno shlédnout na www.biskupice.cz.

Obec Biskupice

Společenská rubrika
říjen 2021

Naši jubilanti: 

František Svojanovský 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Amálie Dvořáková
Sebastian Kučera
(narozen v srpnu)

Kristián Lamplota
Blahopřejeme rodičům i dětem.

Nová služba v obci
Hospoda „U Zechů“ Biskupice 
oznamuje, že od 1. 11. 2021 začíná 
se závodním stravováním a výro-
bou houskových knedlíků.
Závodní stravování a knedlíky 
bude možno objednat v pracov-
ní dny na tel. 605 122 597 nebo  
emailu: hospodauzechu@seznam.cz.

Výdej obědů v hospodě bude od 
11:30 do 13:00 hod., je možný rozvoz 
i po okolí.
Houskové knedlíky bude mož-
no zakoupit v pátek od 9:00 hod. 
v prodejně „Nopek“ Jevíčko na 
ul. Kostelní nebo v hospodě  
„U Zechů“. Doporučujeme si kned-
líky objednat nejpozději den pře-
dem.

Informace z kanceláře OÚ

 Úřední hodiny obecního úřadu:  
 Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15
 V Út 30. 11. OÚ uzavřen

Svoz plastových pytlů: 
4. 11.

Pytle musí být označeny štítkem  
s kódem, jinak nebudou vyvezeny!!

Svoz TDO v listopadu: 
10. 11., 24. 11.

A zde je všech pět oceněných na 1. - 5. místě
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POZVÁNKA
CANTILO JEVÍČKO  

- opět v Biskupicích
Na 1. adventní neděli, což je 28. listopadu 
2021 připravujeme ve spolupráci s Obcí 
Biskupice vystoupení smíšeného pěvec-
kého sboru CANTILO JEVÍČKO. Koncert 
se uskuteční v místním kostele sv. Petra 
a Pavla v 15.00 hod. Vystoupí také děti  
z naší místní mateřské školky. Dále při-
slíbil účast Petr Dvořáček z Jaroměřic, 
zahraje na klarinet. Bude i překvapení, 
vystoupí i děti z Biskupic, které hrají na 
nějaký hudební nástroj. Dále budou pro 
Vás připraveny krásné lidové i moder-
ní písně a vánoční koledy. Vstupné je 
dobrovolné (bude použito na výzdobu 
kostela, všem děkuji).

   Helena Neuerová

Mikuláš v Biskupicích
POZOR, POZOR!!!  Blíží se nám měsíc prosinec a s ním i návštěva sv. Mikuláše s andělem a čerty. Sv. Mikuláš přijde se 
svým doprovodem do Biskupic v neděli 5. prosince ve večerních hodinách. A proto, milí rodiče, chcete-li, aby navštívil  
i Vaše děti, tak nahlaste jména dětí v místní prodejně. Děvčata z prodejny tento seznam panu Mikulášovi velmi rády 
zašlou.                 Helena Neuerová, ČČK

Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR  
v Biskupicích

číslo název strany počet hlasů
1 Strana zelených 2

4 SPD 24

5 ČSSD 15

8 Trikolora Svobodní Soukromníci 20

12 Přísaha Roberta Šlachty 7

13 SPOLU-ODS, KDU-ČSL, TOP 09 66

17 PIRÁTI A STAROSTOVÉ 24

18 KSČM 8

20 ANO 2011 63

22 Moravané 1

Bližší informace najdete na www.volby.cz

AVZO ČR Biskupice olympiáda
V sobotu 18. 9. 2021 jsme se s dětmi nejen z Biskupic zúčastnili 
celorepublikové soutěže sportovně turistické olympiády pořádané 
celorepublikovým AVZEM ČR Kutná Hora v Mordově rokli u Lipní-
ku. Cesta byla dlouhá, ale stála za to. Na děti čekaly úkoly, které 
plnily ve dvojicích. Jako první bylo zaznamenat do slepé mapy 10 
stanovišť. Následovala orientace v mapě a hurá na to. Rozpozná-
valy houby, rostliny, dřeviny, hrady a zvířata. Hodnotily dopravní si-
tuace a požární ochranu.  Vázaly uzly, lezly po laně, určovaly sever, 
azimuty a topografické značky. Dále musely podat první pomoc 
zraněné osobě. Pouze masáž srdce se prováděla z bezpečnostních 
důvodů na figuríně. Následovaly disciplíny hod granátem, střílení z 
luku, airsoftové krátké pistole a malorážky s puškohledem. To byl 
nejspíš pro všechny největší zážitek. Pro lepší představu, co vše děti 

čeká, jsme se zá-
vodu zúčastni-
ly i my dospělí.  
V podání členek 
AVZO ČR Bisku-
pice Anny Se-
kerkové a Lucie 
Bálkové. Byla to 
i pro nás dob-
rá zkušenost, 
protože jsme se 
do závodu vrh-
ly bez přípravy. 
Chci poděkovat 
dětem z Biskupic 
a SDH Městečko 

Trnávka za jejich hojnou účast. Jmenovitě Iveta Sekerková, Nela  
a Ema Bálkovi, Natálie Dvořáková, Julie a Jiří Víchovi, Karolína Smo-
líková, Natálie a Vendulka Mazalovi, Jakub Jachan a jejich vedoucí 
Michaele Neubauerové. A třeba zase někdy na další olympiádě. 

Lucie Bálková
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci  
listopadu: 

 Ladislav Blažek
 Ivana Vachutková
 Mária Danešová
 Miroslav Drobníček
 Marie Peřinová
 František Krejčíř
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Ema Fiebichová
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Z Á K L A D N Í Š KO L A

Beseda primární prevence patologických jevů
V rámci primární prevence patologických jevů proběhla na naší škole beseda s odborníkem 

RNDr. Bc. Ludvíkem Hanákem ze Vzdělá-
vací společnosti e-DUHA, lektorem akre-
ditovaných programů MŠMT na rizika  
v online světě a školitelem programů pri-
mární prevence na základních a středních 
školách.
Beseda pro 1. stupeň byla zaměřena na 
Kyberšikanu - jak řešit násilí na internetu, 
příklady a pravidla obrany proti kyber-
šikaně. Obsahem besedy pro 2. stupeň 
bylo téma On-line prostředí v sociálních 
sítích, Hazard kolem nás -co je a není ha-
zard, vnik a fáze rozvoje hazardního hraní, 
závislost na hře, statistika hazardu v ČR, 
skutečné příběhy hráčů, léčba a prevence.
V  prostředí příjemné atmosféry žáci dis-
kutovali a vznášeli dotazy na dané téma. 
Že byla celá akce pro žáky prospěšná  
v rámci hlubšího pochopení dané proble-
matiky, bylo znát z jejich zájmu.

Ing. Radmila Müllerová, ZŠ

Další putování s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na další zajímavé setkání se známým 
cestovatelem rádia IMPULS, který k nám tentokrát přijede s pořadem 

NORSKO – OSLAVA PŘÍRODY.

Akce se uskuteční v pátek 26. listo-
padu v kulturním domě v Chornicích. 
Zahájení bude v 18,00 hodin a vstup-
né činí 170,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit  
v předprodeji v kanceláři obecní-
ho úřadu, tel: 461 327 807. Pokud 
nebude úplně vyprodáno, budou 
vstupenky i na místě. Všichni jsou  
srdečně zváni.

OČKOVACÍ 
TÝM

Do Chornic opět přijede 
očkovací tým, který bude 
očkovat všechny zájemce 
starší šestnácti let. Očko-
vání proti COVID – 19, bez 
nutnosti předchozí regis-
trace, se uskuteční v ne-
děli 7. listopadu od 9:00 
do 12:00 hodin v kultur-
ním domě. K očkování se 
mohou dostavit i zájemci  
o aplikaci třetí dávky,  
u kterých byla provedena 
poslední vakcinace nej-
méně před šesti měsíci.

M ATE Ř S K Á Š KO L A

Ekocentrum Stolístek
V měsíci září jsme navštívili Ekocentrum Stolístek v Linharticích. 
Děti se aktivně a s radostí zapojily do nabízených činností pod 
vedením paní učitelky. Získaly nové poznatky a vědomosti o eko-
logii a přírodních materiálech. Plnily zadané úkoly, napodobova-
ly pohyb zvířátek a naučily se novou básničku. Pomáhaly vyro-
bit domeček pro ježka, který jsme donesli do školky na zahradu  
a schovali pod keříkem. Teď čekáme, jestli se v něm zabydlí 
opravdický ježeček. I malé děti si z Ekocentra přivezly spoustu 
zážitků, hlavně při hledání živočichů v hlíně. V měsíci listopadu 
se těšíme na další návštěvu Stolístku.

Kolínská Kateřina, MŠ
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Poděkování
Chtěla bych jako jedna z mnoha spokojených 
zákaznic pošty Chornice poděkovat bývalé 
vedoucí pošty paní Ireně Havlíčkové za její 
ochotu, vstřícnost, příjemné komunikování  
a pomoc při řešení problémů se složenkami  
a balíky. 

Anna Knollová

Evropský den jazyků
Tak jako každé září, i letos plnili žáci 2. stup-
ně v hodinách anglického jazyka úkoly, které 
jim měly ukázat krásu a různorodost jazyků 
jiných a také prohlubovat multikulturní po-
rozumění a toleranci. V soutěži, kde se pro-
kazovaly znalosti slov z jiných jazyků, se na 
prvním místě umístili žáci deváté třídy Dana 
Schwarczová a Milan Nebesáček. Gratuluje-
me!

Mgr. Barbora Doleželová, ZŠ

Zelená stuha
V rámci projektu „Zelená stuha“ se uskuteč-
nila každoroční naučná vycházka žáků naší 
školy do přírody v okolí obce. Družstva slo-
žená z žáků 1. a 2. stupně se postupně vydala 
po značené stezce plnit deset úkolů z příro-
dovědy, zdravovědy a topografie. Úkoly byly 
navrženy tak, aby se do řešení mohli zapojit 
i žáci nižších ročníků. Znalosti a dovednosti 
pětičlenných družstev spravedlivě hodnotil 
tým rozhodčích, tvořený z žáků osmé a devá-
té třídy. Spolupráce mezi staršími a mladšími 
žáky byla v družstvech ukázková, žáci vyšších 
ročníků se vzorně starali o mladší spolužáky 
a pomáhali jim v plnění úkolů. Nejlepší druž-
stva byla na závěr spravedlivě vyhodnocena 
a po zásluze odměněna. Pobytu na zdravém 
vzduchu v přírodě si žáci náležitě užili. Do 
školy se vraceli obohaceni o nové zážitky  
a poznatky.   

Ing. Ivo Vymětal, ZŠ
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pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci listopadu své významné narozeniny 
oslaví:

MARIE GLOCOVÁ
ŠTĚPÁNKA KNOLLOVÁ
ZDENKA KOHOUTKOVÁ
LUDMILA PAROLKOVÁ
ELIŠKA PAŘILOVÁ
FRANTIŠEK PŘIDAL
BOŽENA SEKANINOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné  
zdraví, elán a optimismus  
do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

ALBÍNA HOTAŘOVÁ
PETR MARYŠKA
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

JAROMĚŘICKÁ HERNIČKA
Zdravíme maminky, tatínky, prarodiče a děti. V minulém zpravoda-
ji jsme Vás informovali o vznikající herničce v Jaroměřicích. Tento 
náš plán již začíná mít jasnější obrysy díky dobré spolupráci s paní 
starostkou Mgr. Ivetou Glocovou, paní knihovnicí Danou Machál-
kovou a darům ochotných maminek, tatínků, babiček a dalších. Je 
nutno zmínit dar velmi podstatný, bez kterého by se naše hernička 
jen těžko obešla - krásný prostorný koberec, který nám daroval 
pan Petr Bombera (firma Podlahy Bombera). Tímto bychom všem chtěli moc poděkovat. 
Naše práce však nekončí. Hernička je stále v procesu vybavování, takže dále přijímá-
me například hračky a boxy na hračky.  Pokud by měl kdokoliv zájem připojit se k naši 
herničce, neváhejte nás kontaktovat na facebookových stránkách Jaroměřická hernička, 
kde se zároveň dozvíte všechny důležité informace. Také je možnost kontaktovat hlavní 
organizátorku tohoto projektu Terezu Crhákovou na telefonním čísle 732 930 898.  Svoje 
dotazy a náměty můžete směřovat i do knihovny v Jaroměřicích. Naše aktivity zahájíme 
dne 20. 10. 2021 v 9:00 první schůzkou ve volnočasovém areále, kde společně přijdeme 
na ten nejvhodnější termín pravidelného setkávání se. Děkujeme za spolupráci a budeme 
se těšit. Za herničku Kateřina Kobelková

Výlet s knihovnou 28. 8. 2021 – Ploskovice, Úštěk a Říp
Každý muž by prý měl zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Ano, a chudák ženská 
aby pak shrabovala opadané listí, v tom domě uklízela a ještě se o oba chlapy starala. Ně-
které věci jsou ale nezpochybnitelné, například že každý Čech (a samozřejmě i Moravák), 
by měl vystoupit na bájnou horu Říp.
Právě tahle skutečnost byla hlavním motivem, proč jsme se na Dvoustovce rozhodli nabíd-
nout čtenářům knihovny i celé veřejnosti výlet do končin, které jsou od nás bezmála 300 
km daleko. Prvním bodem našeho programu byly Ploskovice, konkrétně zdejší barokní zá-
mek. Místní průvodci nás poutavou formou seznámili s historií i současností zámku, prošli 
jsme si i zámeckou zahradu. Zážitek z unikátních, i když poměrně málo známých Ptačích 
domů v Úštěku nám pokazil poměrně prudký liják. Na hlavní bod programu se naštěstí 
krásně vyčasilo, dokonce vysvitlo sluníčko, takže jsme relativně krátký, ale prudký výstup 
na Říp všichni úspěšně zvládli a mohli si seshora prohlédnout zemi, oplývající mlékem  
a strdím... Za Obecní knihovnu Jaroměřice Jan Valíček, průvodce   
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3. ročník závodu Memoriál Marcela Prchala
Datum 19. 9. 2021 bylo určeno jako den, kdy se konal již 3. ročník 
klubového závodu s názvem Memoriál Marcela Prchala. Letos se 
přihlásilo 23 závodníků, kteří se rozhodli se svými chlupáči strávit 
příjemný den a poměřit své síly s ostatními. Tak, jako tomu bylo již 
v minulých ročnících, se mohli závodníci utkat v poslušnosti, která 
byla rozdělena dle věku a stupně vycvičenosti, a překážkové agility 
dráze.  Posuzování poslušností se ujali pánové Jan Hloušek a Matěj 
Procházka a agility dráhy slečna Michaela Sýkorová. Patří jim vel-
ký dík za příjemné posuzování předvedených výkonů a užitečných 
rad do budoucího cvičení. Závod probíhal v příjemném tempu  
a vzájemném fandění. Doufáme, že všichni účastníci byli spokojení, 

každý si odnesl malou 
pozornost a vítězové  
i věcné ceny. Těšíme se 
zase příští rok na vidě-
nou!

Za KK Jaroměřice  
Eva Procházková

Všechny akce se budou konat za platných epidemiologických 
opatření.
5.11.  Na Srí Lanku přes Dubaj - paní Zlatuše Knollová, pátek, 

VS, od 18.00 h, cestovatelská přednáška s ochutnávkou čaje
6.11.  PATCHWORK - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, sobota, VS, 9.00 

- 15.00 h.
12.11.  MOUDRÁ SOVIČKA – Seminář Jak na tablet a chytrý 

telefon, pátek, VS, 8.00 - 12.00 h, Individuální poradenství, 
VS,13.00 – 17.00 h, nahlášení účasti v knihovně do 9.11., vše 
je zdarma.

14.11.  PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, VS, 9.00 
- 14.00 h

20.11.  ADVENTNÍ TRHY, sobota, prostory Centra života  
a podnikání (CŽP), 9.00 – 12.00 h, prodej rozmanitých 
řemeslných výrobků pro radost i užitek, přijďte si udělat 
radost nějakou maličkostí.

26.11.  ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, pátek, CŽP od 16.30 
h, vystoupení dětí MŠ a ZŠ, jarmark s výrobky dětí, punč, od 
18.00 h setkání u kostela, vystoupení žesťového souboru  
z Jevíčka, balónky Ježíškovi

27.11.  MĚSÍČNÍ DÝCHÁNEK, sobota, VS, 9.00 - 12.00 h, vnitřní 
muž a vnitřní žena více informací na email: martina.
kasparkova@seznam.cz, nebo tel.775611617

Připravujeme:
5.12. „Čert nikdy nespí“ - teaTrum Velké Opatovice, neděle, VS, 

od 16. h, ochotnické divadlo a vyhodnocení soutěže Lovci 
perel.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
LISTOPAD 2021

Vnitřní muž & vnitřní žena
setkání pro ženy: tanec, dýchání, meditace, 
sdílení
Každý v sobě neseme svého tajemného 
vnitřního partnera opačného pohlaví. Jak 
jsou mužská a ženská část ukotveny v na-
šem těle, jak k nám promlouvají?
Zvu Vás do jaroměřické knihovny na sobot-

ní Dýchánek 27. 11. 9-12hod, 300 Kč  
Mgr. Martina Bourdais

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



Jevíčský zpravodaj

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

Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa

- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
Tel.: 732 532 866.

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence i mzdové 
agendy včetně daňových přiznání a jednání s úřady. 

Cena dohodou.
Jana Schrömerová, Chornice 233, IČ: 64209857,

kontakt: 776 079 331, schromerovajana@seznam.cz. 

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 část-
kou 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. 


