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Archeologický výzkum v Jevíčku v roce 2021
Letošní archeologický výzkum na sídlištní lokalitě ze starší doby římské v poloze Nad Žlíb-
kami (též Pod Příčnou cestou II) byl realizován od sklonku srpna a zejména v zářijových 
dnech. Již třetí etapa výzkumu této lokality poskytla důležité poznatky. Primárně jsme se 
zaměřili na dvě hlavní otázky, tj. shromáždit přírodovědná data (odebírání vzorků z výplní 
objektů a vrstev na plavení) a objasnit úlohu předpokládaného příkopu zjištěného vloni. 
Zatímco vzorky z objektů se zatím zpracovávají a výsledky budou známé až po novém roce, 
příkop částečně patrný z geofyzikálního měření byl skutečně potvrzen. Na dvou místech 
byl hydraulickou svahovačkou proříznut a následně po začištění profilů nás udivil svojí šíř-
kou (8–10 metrů) a hloubkou (téměř tři metry). Podle superpozice s mladší vrstvou osídlení 
ze 2. století a zejména podle několika keramických střepů z horní části výplně bylo možné 
konstatovat, že jde o část pravěkého objektu zřejmě z pozdně lengyelské kultury z počát-
ku eneolitu (pozdní doby kamenné). Důležité poznatky pocházejí i ze zkoumání několika 
objektů a sídlištní vrstvy 
z doby římské, která obsa-
hovala velké množství ná-
lezů (fragmenty germán-
ské keramiky, velké kusy 
mazanice, zvířecí kosti  
a další artefakty). Cenný je 
pohřeb psa uložený ve vrst-
vě ze starší doby římské. 
Dokonce se nám podařilo 
objevit i vzácné fragmen-
ty masivní římské impor-
tované zásobnice a řadu 
střepů z jiných římsko-pro-
vinciálních nádob. Součás-
tí letošního výzkumu byl  
i průzkum magnetometrem severně od 
zkoumané plochy. Potvrdil výskyt dalších 
zahloubených objektů, mj. dvou velkých po-
lozemnic. Výzkumu se zúčastnili jako i v ji-
ných letech studenti archeologie Filozofické 
fakulty Univerzity Hradec Králové a letos  
i studenti archeologie z univerzity v Lodži. 
Rozhodně v příštím roce, pokud nám to ze-
mědělské práce na poli dovolí, tak bychom 
chtěli ve výzkumu pokračovat a zaměřit se 
na ony dvě velké zahloubené polozemni-
ce (tzv. germánské chaty) velmi pravděpo-
dobně ze 2. poloviny 2. století, resp. z doby 
markomanských válek, jak předpokládáme  
i u většiny jiných již zkoumaných objektů. 
Na závěr bych chtěl vyjádřit své velké po-
děkování za pomoc, které se nám dostává 
z vedení města Jevíčka, a to nejen během 
samotného terénního výzkumu. Obzvláště 
důležitým je letošní rok, jelikož jsme se roz-
hodli v Jevíčku založit Centrum římsko-ger-
mánské archeologie (CERGA), kde bychom 
od příštího roku rádi prezentovali moder-
ní formou výsledky dosavadních výzkumů.  
O dalších krocích Centra budeme v brzké 
době všechny zainteresované informovat  
a můžeme se na to těšit.

prof. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové

Fotoaktuality

Na Okružní IV se dokončuje 1. etapa 
obnovy zřícené hradební zdi

Plemenáři a. s. a Konstrukta Stavby  
s. r. o. pokračují ve výstavbě BD

Skauti odhalili na věži pamětní desku 
panu Františku Plechovi

Ze srdce Vám přejeme klidné 
a radostné prožití Vánoc 

ve zdraví.

Vedení Města Jevíčka  
a redakce  Jevíčského  

zpravodaje
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Vážení občané,
srdečně Vás zdravím v tomto adventním předvánočním čase. 
Čeká nás poslední měsíc roku 2021 a doufám, že i přes veškerá 
úskalí spojená s dopady covidové pandemie jste prožili tento rok 
spokojeně a ve zdraví.
Rád bych Vás ve svém příspěvku seznámil se základním rámcem 
návrhu rozpočtu a vizemi města na rok 2022, jež budou předmě-

tem jednání zastupitelstva prosincového zasedání. Základními pa-

rametry rozpočtu jsou příjmy a výdaje, které se za poslední roky 
rychleji, než v předchozích letech zvyšují ruku v ruce s rostoucí-
mi cenami téměř všech komodit a zboží na trhu. Návrh rozpočtu 
na rok 2022 počítá s příjmy ve výši 111,8 mil. Kč a výdaji ve výši 
126,6 mil. Kč včetně předpokládaných investic. Schodek rozpočtu 
ve výši 14,8 mil. Kč máme zajištěn ušetřenými prostředky měs-

ta v roce 2021, které by měly na bankovních účtech města činit  
k 31.12.2021 cca 20 mil. Kč.

Níže uvádím celkový přehled plánovaných investic pro rok 
2022:
Hasičská zbrojnice 2. etapa 6 500 000,00
Víska, splátka cesty 330 000,00
Sběrný dvůr 2. etapa 12 100 000,00
ZTI prům. zóna 1. etapa 8 480 000,00
Kino rekonstrukce 2. etapa 23 000 000,00
RD kaplička DPS zainvestování 242 000,00
BD Nerudova zateplení 1 100 000,00
PD oprava ulic Zadní, Příční, K. Appla 500 000,00
PD oprava ulic Kostelní, H. Farní, Kom. nám. 400 000,00
ZŠ opravy vnitřní ZTI 450 000,00
Parkovací automaty 450 000,00
Cyklostezka - část Jevíčko 16 000 000,00
Celkem 69 552 000,00

Okénko radních Společenská rubrika 
Blahopřejeme občanům Jevíčka, kteří v měsíci  
prosinci 2021 oslaví významné životní jubileum
Naděžda Gubčová
Božena Hájková
Hana Staňková
Dagmar Šafářová
Pavel Machálek

Alois Foret

Anna Hrdá

dále získání stavebního povolení a zahájení zainvestování lo-

kality pro výstavbu rodinných domů U Kapličky, kde evi-

dujeme stále vysoký zájem stavebníků o výstavbu rodinných 
domů formou individuální výstavby, a proto bychom rádi co 
nejdříve zahájili prodeje jednotlivých pozemků pro výstavbu.
Musím konstatovat, že čtyřleté období na radnici je dost dlouhé 
na to, aby člověk vydal velké množství energie a sil na přípravu 
a realizaci vizí a plánů, navíc při dalším souběžném zajištění 
chodu města, ale současně jsou tyto čtyři roky velmi krátkým 
časem na to, aby se vše podařilo naprojektovat, povolit a ješ-

tě zrealizovat. Proto se již snažíme dohlédnout v našich vizích 
dále a připravujeme realizaci projektů, u kterých by bylo dobré, 
aby je město mělo připraveno a mohlo jejich realizaci plynu-

le zařadit i v dalším volebním období 2022 – 2026. Z těchto 
vizí zmiňuji Komplexní opravu ulic Zadní, Příční a K. Appla  
a také ulic Kostelní, Horní Farní a Komenského náměstí. 
Zde jsme již začali pracovat na projektové přípravě s cílem, 
abychom v roce 2022 měli tzv. projekty v mašličkách a mohli 
zahájit jednání o spolufinancování projektů z dotačních pro-

středků či Pardubického kraje v případě povrchů ulice Kostelní.

Vážení občané,
rád bych ještě z jiného soudku tlumočil veřejné poděkování 
paní Lucii Alžbětě Staňkové od řady z Vás a rovněž od vedení 
města za krásnou květinovou výzdobu, o kterou se Lucie vzor-
ně a s láskou celý rok starala, a tak nejen náměstí, ale další 
zákoutí města tak mohla rozkvést. V tomto směru počítáme 

s květinovou výzdobou i v příštím roce a tato by se měla ješ-

tě rozšířit díky několika tisícům zasazených cibulovin, které by  
v různých částech města měly na jaře rozkvést.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem ochotným a milým lidem, 
spolupracovníkům a dodavatelům města za skvělou spolupráci 
v letošním roce a těším se na její pokračování i v roce příštím. 
Vím, že vždy je co zlepšovat a mám tuto skutečnost na paměti 
a budeme se společně se svými kolegy o to snažit i nadále.

Vážení občané, milí přátelé,
přeji Vám krásné prožití Adventu, klidné  
a pohodové Vánoce, strávené v kruhu Va-

šich blízkých a milých lidí a hlavně pevné 
zdraví a optimismus do celého příštího 
roku.

Srdečně zdraví Dušan Pávek, 
dipl. um., starosta Města Jevíčka

Je zapotřebí dodat, že tento investiční předpoklad bude spo-

lufinancován z různých dotačních zdrojů a také z prodeje vy-

braného nemovitého majetku města. Celková částka z dotací  
a prodejů v roce 2022 bude činit cca 28 mil. Kč, což znamená, 
že uvedené investice budou město stát ze svého rozpočtu 41,5 
mil.Kč.
Z výše uvedených investic zmíním nejprve tři, které již byly 
zahájeny v letošním roce a budou dokončeny až v roce 2022  
z důvodu jejich rozsahu a náročnosti. Jedná se o Opravu hasič-

ské zbrojnice, kde by mělo být vše dokončeno v srpnu 2022. 
Druhou dvouletou investicí je výstavba nového Sběrného dvo-

ra na ulici Třebovské, která probíhá od letošního jara a měla by 
být dokončena v září 2022. Třetí z těchto „dvouletek“ je rekon-

strukce Kina Astra za účelem přestavby na multifunkční kul-
turní sál. Zde byly stavební práce zahájeny v letošním červenci 
a měly by být dokončeny v listopadu roku 2022. 
Z ostatních investic bych se podrobněji zastavil u výstavby cy-

klostezky z Jevíčka do Velkých Opatovic, kde již máme na 
dohled zahájení reálných stavebních prací. Nyní probíhá výbě-

rové řízení na zhotovitele stavby, která by měla fyzicky probíhat 
od dubna do září 2022. Realizována bude celá trasa z Jevíčka až 
do Velkých Opatovic. Na výstavbu cyklostezky jsme již obdrželi 
rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu dopravní infra-

struktury ve výši 85 % uznatelných nákladů, což je velmi dobrá 
zpráva k zajištění financování. Za zásadní prioritu považujeme 

Karel Mikulášek
Ludmila Kotíková
Jaroslava Němcová
Karel Jelínek
Naděžda Kavanová
Václav Klusoň
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Restaurování Dworschakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí
Město Jevíčko se i v letošním roce věnovalo obnově některého z 
drobných sakrálních objektů. Tentokrát jsme se rozhodli i na zá-
kladě upozornění občanů 
pro restaurování barokního 
tzv. Dworschakova kříže po-
dél účelové komunikace mezi 
Jevíčkem a Vískou u Jevíčka 
na pozemku p. č. 5019 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí. Kříž byl 
demontován, aby mohl být 
zhotoven nový základ. Poško-
zená reliéfní výzdoba kříže byla 
doplněna, stejně tak chybějící 
dolní končetiny plastiky Krista 
byly nově domodelovány a kříž 
byl po restaurátorském zásahu 
opětovně usazen. Podle infor-
mací v publikaci Františka Ple-
cha v publikaci „Kříže, plastiky, 

pomníčky na katastru města Jevíčka“ z roku 2007 stál tento ba-
rokní kříž v tomto místě už době prvního josefínského mapování 

1764 – 1768. Letopočet 1817 označuje 
patrně rok, kdy byl renovován. Ob-
nova kříže kamenosochařskou dílnou 
pana Petra Hemzala byla spolufinan-
cována Pardubickým krajem. Dotace 
Pardubického kraje na památkovou 
péči tvořila 40.000 z celkových nákla-
dů 99.500 Kč. V příštím roce bychom 
chtěli opravit kříž horní křižovatce při 
vjezdu do Zadního Arnoštova. Tento 
krucifix byl bezohledně zdemolován  
v loňském roce pravděpodobně při 
otáčení některého z kamionů sváže-
jících dřevo. Konkrétní viník bohužel 
nebyl dopaden. Kříž z roku 1900 zde 
nechaly vybudovat Francisca Blaschke 
a Karolina Hiesl.

Mgr. Miroslav Šafář

Dworschakův kříž před a po obnově:

Informace k likvidaci  
odpadů

Vážení spoluobčané,
29. 11. byly naposledy v tomto kalendářním roce 
svezeny kovové velkoobjemové kontejnery na 
bioodpad. Do konce kalendářního roku bu-
dou k dispozici už jen hnědé plastové 1100 l 
kontejnery na veřejných sběrných místech po 
městě. Znovu budou plastové i kovové kontejne-
ry na bioodpad přistaveny v dubnu 2022. 
Dále opakovaně upozorňujeme majitele neoči-
povaných popelnic na směsný komunální odpad, 
aby si na MěÚ vyzvedli QR kód na štítku (kovové) 
nebo na samolepce (plastové). Pokud nebudou 
Vaše popelnice ani v dodatečném termínu do 
konce roku 2021 označeny QR kódem, riskuje-
te, že po novém roce nebudou vyvezeny. I přes 
několikeré výzvy nadále registrujeme popelnice 
bez kódu!
Vzhledem k tomu, že po očipování popelnic pro-
bíhá postupně jejich adresné přiřazování k jed-
notlivým číslům popisným, prosíme, abyste je 
ve svozový den ponechali před domem do 15 h. 
Adresné přiřazování provádí a bude prová-
dět určený pracovník technické údržby města  
v horizontu 2 měsíců. V této souvislosti je důle-
žité označit popelnici číslem popisným. Ne všude 
tomu tak je. Pokud popelnici nenecháváte vyvá-
žet pravidelně, zašlete prosím fotku čipu popel-
nice na e-mail duchacek@jevicko.cz s uvedením 
adresy nemovitosti, čip lze do systému načíst  
z fotografie.
Na závěr vyzýváme občany, kteří nevlastní popel-
nici a směsný domovní odpad likvidují do pytlů, 

jež následně přistavují k ve-
řejným odpadkovým košům, 
aby od tohoto jednání upus-
tili. Likvidovat odpad tímto 
způsobem je nepřípustné  
a bezohledné vůči ostatním  
a městu!

Mgr. Miroslav Šafář,  
místostarosta

Provoz Městského úřadu Jevíčko ve dnech  
20. 12. 2021 – 31. 12. 2021

Pondělí 20. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-17:00
Úterý 21. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-14:30

Středa 22. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-14:30

Čtvrtek 23. 12. 2021 zavřeno  --------

Pátek 24. 12. 2021 zavřeno svátek
Sobota 25. 12. 2021  ----------- svátek
Neděle 26. 12. 2021 ----------- svátek
Pondělí 27. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-17:00
Úterý 28. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-14:30

Středa 29. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-14:30

Čtvrtek 30. 12. 2021 6:30-11:30 --------

Pátek 31. 12. 2021 zavřeno --------

Provoz TIC Jevíčko ve dnech 20. 12. 2021 – 31. 12. 2021
Pondělí 20. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-16:00

Úterý 21. 12. 2021 6:30-11:30 12:00-16:00

Středa 22. 12. 2021 6:30-11:30  12:00-14:30

Čtvrtek 23. 12. 2021 zavřeno --------

Pátek 24. 12. 2021 svátek zavřeno
Sobota 25. 12. 2021 ----------- svátek
Neděle 26. 12. 2021 ----------- svátek
Pondělí 27. 12. 2021 -------- zavřeno
Úterý 28. 12. 2021 zavřeno --------

Středa 29. 12. 2021 zavřeno --------

Čtvrtek 30. 12. 2021 zavřeno  --------

Pátek 31. 12. 2021 zavřeno --------
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/75R/2021 program 75. schůze rady města 

dne 20. 10. 2021
2a/75R/2021 dotaci pro zákonné zástupce re-

prezentantky ČR na ME v twirlingu, kte-
ré se uskuteční v Chorvatském městě 
Poreč od 21. 10. 2021 do 24. 10. 2021 
ve výši 10.000 Kč na základě uzavřené 
veřejnoprávní smlouvy

2b/75R/2021 spoluúčast klienta, který neú-
myslnou nehodou poškodil sprchové 
dveře v koupelně DPS Kobližná 125  
v Jevíčku, na úhradě nákladů za výmě-
nu sprchových dveří ve výši 1.000 Kč z 
celkových nákladů 9.096,50 Kč vč. DPH

3/75R/2021 uzavření smlouvy č. OKŘ/21/74953 
mezi Městem Jevíčko a Pardubickým 
krajem o poskytnutí programové účelo-
vé dotace na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany pro JSDH 
Jevíčko ve výši 25.000 Kč z rozpočtu Pk 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4a/75R/2021 fakturaci společnosti INRECO,  
s. r. o za druhou etapu projektové pří-
pravy obnovy hradeb na Okružní IV  
v Jevíčku, tj. za doplňkový vrtný inže-
nýrský geologický průzkum a prováděcí 
dokumentaci ve výši 80.460 Kč bez DPH

4b/75R/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě  
č. OSV/21/7098 o poskytnutí dotace 
Pardubického kraje na sociální služby, 
kdy se dotace navyšuje o 18.000 Kč, 
tedy na celkovou částku ve výši 61.400 
Kč a pověřuje starostu podpisem do-
datku

4c/75R/2021 dotaci Svazu skautů a skautek ČR 
28. oddílu skautů „Petra Müllera“, Je-
víčko, z. s. na uspořádání vzpomínkové 
akce na pana Františka Plecha ve výši 
3.300 Kč

4e/75R/2021 smlouvu 
 č. 9421002289/2021/4000239667 mezi 

Městem Jevíčko a společností GASNET, 
s. r. o. o podmínkách napojení, o spo-
lupráci a součinnosti při realizaci plyná-
renského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní pro lokalitu U Kapličky a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

4f/75R/2021 úhradu fakturované částky ve 
výši 26.000 Kč (není plátce DPH) za 
zhotovení projektové dokumentace sil-
noproudé elektroinstalace v Domě ha-
sičů Jevíčko firmou Ing. Miloslav Müller,  
Brněnská 297, 679 71 Lysice, IČ: 
64475956

5b/75R/2021 záměr pořízení nového vozidla 
- kontejnerového nosiče v roce 2022  
z úvěrových prostředků města

7a/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2023046/SOBS VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 96/24 v k. ú. Jevíčko-město, výši 
jednorázové náhrady 2.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2023049/SOBS VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  

a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemku 
p. č. 5428/1 v k. ú. Jevíčkopředměs-
tí, výši jednorázové náhrady 2.000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7c/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Jevíčko a vlastníkem po-
zemků p. č. 5 v k. ú. Jevíčko-město na 
zřízení věcného břemene na uvedeném 
pozemku, výši jednorázové náhrady 
5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7d/75R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Jevíčko a vlastníky po-
zemků p. č. 6/1, p. č. st. 8, oba v k. ú. 
Jevíčko-město a pozemkem p. č. 57/5 
v k. ú. Jevíčko-předměstí na zřízení věc-
ného břemene na uvedených pozem-
cích, výši jednorázové náhrady 5.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7e/75R/2021 záměr pronájmu pozemků p. č. 
st. 203, p. č. 127, p. č. 3189, p. č. 3591, p. 
č. 538/13, p. č. 550/12, p. č. 550/54, p. 
č. 5452/5, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

7f/75R/2021 záměr pronájmu pozemků p. č. 
2631 v k. ú. Zadní Arnoštov

9a/75R/2021 úpravu odpisového plánu č. 1 
pro Mateřskou školu Jevíčko

9b/75R/2021 rozpočet MŠ Jevíčko na rok 2022 
a střednědobý výhled hospodaření pro 
roky 2023 a 2024

Rada města Jevíčko pověřuje
4d/75R/2021 místostarostu ve spolupráci  

s investičním technikem a správcem VO 
sumarizací podkladů pro účast ve výzvě 
MPO v programu EFEKT na rekonstruk-
ci veřejného osvětlení

5a/75R/2021 vedoucího technických pracov-
níků dalším jednáním o dodání repa-
sovaného motoru z Itálie dle návrhu 
dodavatele

5c/75R/2021 starostu zajištěním zpracování 
cenové nabídky pro čerpání úvěru ur-
čeného pro financování pořízení nové-
ho vozidla - kontejnerového nosiče

7g/75R/2021 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním upřesnění záměru koupě 
pozemku p. č. 52/1 v k. ú. Zadní Arnoš-
tov od žadatelky s uvedením, zda je 
plánováno pozemek zastavět a v jakém 
časovém horizontu

7h/75R/2021 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním upřesnění záměru koupě 
části pozemku p. č. 24/1 v k. ú. Zadní 
Arnoštov od žadatelky s uvedením, zda 
je plánováno pozemek zastavět a v ja-
kém časovém horizontu

8c/75R/2021 správce SBF zajištěním vyrozu-
mění stávajícího nájemce o ukončení 
platnosti smlouvy k užívání nebytových 
prostor na adrese Komenského nám. 
167 v Jevíčku ke dni 31. 12. 2021 a vyří-
zením náležitostí s tím souvisejících

8e/75R/2021 správce SBF zajištěním vyrozu-
mění stávajícího nájemce o ukončení 
platnosti smlouvy k užívání bytu č. 2 na 
adrese Kobližná 125 v Jevíčku ke dni 31. 
12. 2021 a vyřízením náležitostí s tím 
souvisejících

Rada města Jevíčko souhlasí
2c/75R/2021 s využitím prostor Sběrného 

dvora Jevíčko pro zajištění akce „Sběr 
papíru“ pořádaného Základní školou 
Jevíčko s využitím technických pracov-
níků města dle požadavku organizátora

6/75R/2021 se zrušením výběrového řízení 
VZMR akce „Zpracování projektové do-
kumentace na akci oprava vodovodu, 
kanalizace a komunikace na ul. Zadní, 
ul. K. Appla a ul. Příční v Jevíčku“ a po-
věřuje investičního technika rozesláním 
nové výzvy více zájemcům na VZMR 
formou poptávkového řízení vč. dopl-
nění čl. 6 dle zápisu

8f/75R/2021 s prodloužením nájemní smlou-
vy nebytového prostoru na jedno stá-
ní v přístřešku na parkování ve dvor-
ním traktu bytového domu Růžová 91  
v Jevíčku žadateli dle přílohy do 31. 12. 
2022

Rada města Jevíčko nesouhlasí
8a/75R/2021 se změnou nájemní smlouvy  

a následně se změnou distribuční sazby 
z dosavadní C25d na D25d na adrese 
Komenského nám. 167 a zamítá tak žá-
dost žadatele

8b/75R/2021 s prodloužením stávající nájemní 
smlouvy na nebytové prostory na ad-
rese Komenského nám. 167 v Jevíčku, 
kdy stávající smlouva, která je uzavřena 
na dobu určitou do 31. 12. 2021 zanik-
ne dnem 31. 12. 2021, a to z důvodu 
plánovaného vlastního využití daných 
prostor městem

8d/75R/2021 s prodloužením nájemní smlou-
vy o nájmu bytu č. 2 na adrese Kobliž-
ná 125 v Jevíčku, kdy stávající smlouva, 
která je uzavřena na dobu určitou do 
31. 12. 2021 zanikne dnem 31. 12. 2021

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
5d/75R/2021 schválit plán práce schůzí RM  

a zasedání ZM v roce 2022
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 75. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. října 2021

Poděkování radním  
a zastupitelům města
Vážení kolegové radní a zastupitelé,
končící rok 2021 přinesl opět opatře-
ní spojená s aktuální covidovou situací. 
V rámci společných jednání se někteří 
z nás přenesli do online prostoru, aby 
mohli být touto formou přítomni na 
jednání rady nebo zastupitelstva. Dovol-
te nám poděkovat všem za spolupráci  
a konstruktivní jednání. Díky společné 
dohodě pokračovala bez omezení inves-
tiční aktivita města i plánování zásadních 
akcí pro rok příští. Tajemníkovi úřadu Bc. 
Pavlovi Sedlákovi děkujeme za admini-
strativní zajištění schůzí RM a zasedání 
ZM.

Dušan Pávek a Miroslav Šafář
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E

o konání 36. zasedání  
Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
36.  zasedání  Zastupitelstva města Jevíč- 
ka, 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: 13. 12. 2021 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce
V Jevíčku dne  15. 11. 2021

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

 

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/35Z/2021 program 35. zasedání ZM dne  

8. 11. 2021
2/35Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Rudolf Beran, Mgr. Petr Jedlinský, Mgr. 
Petr Votroubek

4/35Z/2021 grantový systém - zásady pro po-
skytování dotací z rozpočtu Města Je-
víčko pro rok 2022

5/35Z/2021 přílohy č. 1 a č. 3 (ceníky) pro 
rok 2022 ke smlouvě o sběru, svozu  
a odstranění odpadu č. 103000213 
mezi Městem Jevíčko a společnos-
tí SUEZ CZ, a. s., Divize JIHOVÝCHOD, 
Drčkova 2798/7, 628 00 Brno

6a/35Z/2021 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 1/2021, o stanovení obec-
ního systému odpadového hospodář-
ství s účinností od 1. ledna 2022

6b/35Z/2021 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 2/2021, o místním poplat-
ku za obecní systém odpadového hos-
podářství s navrženou sazbou poplatku 
na rok 2022 ve výši 700 Kč s účinností 
od 1. ledna 2022

7/35Z/2021 smlouvu o spolupráci mezi Měs-
tem Jevíčko a společností CETIN, a. s. 
při zajištění vybudování připojení k ve-
řejné komunikační síti společnosti CE-
TIN, a. s. v rámci projektu „Průmyslová 
zóna Třebovská, Jevíčko“ a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8/35Z/2021 Mgr. Miroslava Šafáře jako urče-
ného zastupitele pro pořízení změny č. 
3 územního plánu Jevíčko

9/35Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2021 č. 5

10a/35Z/2021 realizaci rozšíření krajnice jako 
pruhu pro pěší podél opravované kraj-
ské komunikace z Jevíčka ke sportovní-
mu areálu TJ SK za účelem zvýšení do-
pravní bezpečnosti chodců společností 
EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 
1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 45274924 za 
částku 139.680 Kč bez DPH

10b/35Z/2021 plán práce schůzí RM a zasedá-
ní ZM v roce 2022

10c/35Z/2021 navýšení ceny při realizaci akce 
„bezpečná wifi síť pro MěÚ Jevíčko“ 
realizovanou společností OR CZ, spol. 
s r. o., Brněnská 19, 571 01 Moravská 
Třebová, IČ: 48168921 o částku ve výši 
29.472 Kč bez DPH

10d/35Z/2021 dohodu o poskytnutí dotace 
z Programu rozvoje venkova ČR mezi 
SZIF Praha, RO Hradec Králové a Měs-
tem Jevíčko na projekt „Modernizace 
spolkové části domu hasičů“ ve výši 
199.200 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem dohody

10e/35Z/2021 změnu stanov Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska se sídlem 
nám. T. G. Masaryka č. p. 29, 571 01 
Moravská Třebová

Usnesení 35. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 8. listopadu 2021
10f/35Z/2021 aktualizaci zakladatelské smlou-

vy Regionu Moravskotřebovska a Jevíč-
ska se sídlem nám. T. G. Masaryka č. p. 
29, 571 01 Moravská Třebová

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/35Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Jiřího Janečka a Mgr. Janu Junkovou

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 34. zasedání 
ZM, 75. a 76. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu MP Jevíčko za období čer-
venec - září 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
bilanci odpadového hospodářství za rok 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh rozpočtu Města Jevíčko na rok 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce října 2021

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 76. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 1. listopadu 2021

Rada města Jevíčko schvaluje
1/76R/2021 program 76. schůze rady města 

dne 1. 11. 2021
2/76R/2021 poskytnutí finančního daru Na-

dačnímu fondu poutního místa Kalvárie 
v Jaroměřicích na opravu národní kul-
turní památky poutního místa Kalvárie 
ve výši 5.000 Kč

3a/76R/2021 aktualizované znění smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a společností 
ECOBAT, s. r. o., Soborská 1302/8, 160 
00 Praha 6 o zřízení místa zpětného od-
běru pro účely sběru baterií a záležitos-
tí s tím spojených

3e/76R/2021 poskytnutí finančního daru ve 
výši 5.000 Kč Regionálnímu sdružení 
sportů, z. s., Kapitána Nálepky 39, Svi-
tavy

5a/76R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 9900105131/1/2020 mezi 
Městem Jevíčko a společností GasNet,  
s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem na zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti na pozemky p. č. 518/7 
a p. č. 518/62, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6b/76R/2021 prohlášení o rozdělení práva 
k nemovité věci na vlastnické právo  

k jednotkám, kterým vlastník - Měs-
to Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 
Jevíčko, IČ: 00276791, rozdělí práva  
k nemovitým věcem - budovy č. p. 56 
na pozemku p. č. st. 102/1, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pozemků funkč-
ně souvisejících s provozem, správou  
a užíváním budovy, na jednotky č. 56/1, 
č. 56/2 a č. 56/3 a podání návrhu na 
vklad práva do katastru nemovitostí Ka-
tastrálnímu úřadu pro Pardubický kraj, 
Katastrální pracoviště Svitavy

7/76R/2021 plán inventur se stanovením ter-
mínů a inventarizačních komisí k pro-
vedení řádné inventarizace majetku  
a závazků za rok 2021

Rada města Jevíčko doporučuje
3b/76R/2021 spolku TJ SK Jevíčko, vzhledem 

k podání žádosti v Grantovém systému 
města Jevíčka po termínu stanoveném 
grantovým systémem města, který byl 
do 30. 9. 2021, požádat radu města  
o dotaci formou individuální žádosti

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/76R/2021 místostarostu a vedoucího  

organizačního odboru jednáním se SPÚ 
Svitavy ve věci záměru

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Z pečovatelské služby
Dovolte mi, prosím, abych za celý kolektiv pečovatelské služby poděkovala za spolupráci, 
ochotu a vstřícnost rodinám našich klientů. Uvědomujeme si, že není vždy jednoduché pečo-
vat o své seniory v domácím prostředí. Málokdo si to umí plně představit, ještě méně zvlád-
nout. Je obdivuhodné, kolik času a energie mnozí z vás vynakládají na starost o své blízké. 
Často se jedná o zcela nebo částečně imobilní klienty. Každodenní zajišťování úkonů osobní 
hygieny, podávání stravy, převlékání, ale především komunikace a neustálá pozornost – to 
je velice náročné. Mohu vás však ubezpečit, že nad osobní a láskyplný kontakt není. Někteří 
klienti to sice často nesdělují, ale možnosti důstojně žít ve svém domácím prostředí, si ne-
smírně cení. Děkuji i jejich jménem všem, kteří se na péči o ně podílí.
Závěrem upozorňujeme, že provoz Pečovatelské služby bude stejně jako v loňském roce  
v období Vánoc omezen. Rozvoz obědů z vývařoven místní školy a OLÚ – Sanatorka ukončí-
me 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 pečovatelka. Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné 
prožití vánočních svátků, klidný vstup do nového roku a zejména zdraví.

Za tým pečovatelské služby, Miroslava Čepová

Z tvorby našich uživatelů:

Náš penzion
Je nás tu málo a jsme už staří,
šest do počtu a ne pořád stálí,
každý jsme jiný, no stárnoucí lidi,
někdo naříká, někdo ještě čilý.

Snad k nám čas bude vlídný
a dopřeje ještě dobré žití,
nám patří ten čas, 
povinnost už nemáš,
tak si ten zbytek nekaž a nemař!

I N F O R M ACE PRO O B Č A N Y

Poplatek za uložení odpadu
Dne 8. 11. 2021 schválilo zastupitelstvo Města Jevíčko v souladu s plat-
nou legislativou Obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2021, 
o místním poplatku za obecní systémodpadového hospodářství s na-
vrženou sazbou poplatku na rok 2022 ve výši 700 Kč s účinností od 
1. ledna 2022. K navýšení poplatku vedla zastupitelstvo skutečnost, že 
deficit mezi příjmy a výdaji za odpadové hospodářství činil v předcho-
zím roce 2019 cca 1 mil. Kč. Z důvodu úspory finančních prostředků  
a z důvodu větší motivace ke třídění odpadů bude od 1. 1. 2022 zave-
dena frekvence svozu odpadů 1krát za 14 dní. Pro pohodlnější třídě-
ní mohou občané využít systém „door to door“ sběru papíru a plastů 
od domu. Pokud ještě nevyužíváte modrou a žlutou nádobu, lze ji 
zdarma vypůjčit po vyplnění objednávkového formuláře a podpisu 
smlouvy na podatelně MěÚ Jevíčko. Termíny svozu odpadu najdete 
ve svozovém kalendáři. 

Poplatek za veřejné WC
Od 1.1.2022 je zvýšen poplatek za použití veřejného WC na 10,00 Kč. 
Pro úhradu částky je možno použít mince v hodnotách: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 
10 Kč. Automat mince nevrací.

Jana Bartuňková, finanční odbor

Sociální a zdravotní služby Oblastní  
charity Polička  

pro Moravskotřebovsko a Jevíčsko
Charita ČR působí v naší republice již více než 100 let.  
Oblastní charita Polička oslaví příští rok 30 let od svého zalo-
žení a po celou dobu v našem regionu poskytujeme kvalitní 
a profesionální sociální i zdravotní služby. Některé naše služ-
by poskytujeme pouze místně v Poličce a okolí, jiné v širším 
regionu, některé služby jsme připraveni poskytnout pro celý 
okres Svitavy.
Dovolte nám v krátkosti představit právě ty služby, které mů-
žete na Moravskotřebovsku a Jevíčsku využít.
Domácí hospic sv. Michaela (mobilní specializovaná paliativní 
péče a ambulance paliativní péče) je jedinečným hospicem 
na území okresu Svitavy. V čem spočívá jeho jedinečnost? 
Mobilní specializovaná paliativní péče, pod kterou pracuje 
náš hospic, má přesně stanovena kritéria metodikou vyda-
nou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jsou přesně stanovená 
kritéria pro přijetí pacienta do péče a je tedy zaručeno, že 
hospic využívají výhradně pacienti, kde se jejich zdravotní 
stav rychle mění a je potřeba rychle reagovat. Náš tým léka-
řů, sester, sociálních pracovníků a duchovníchse stará kom-
plexně nejen o pacienta v závěru života, ale podporuje i jeho 
pečující rodinu, bez které tato služba není možná. Službu po-
skytujeme 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Rodina ani pacient 
si za službu nepřiplácí, zdravotní služby jsou hrazeny z ve-
řejného pojištění, ostatní služby financujeme pomocí dotací, 
grantů a z darů od individuálních nebo firemních dárců. Více 
informací se dozvíte na našich webových stránkáchhttps://
policka.charita.cz/kdo-jsme/adresar/?s=domaci-hospic-sv-
-michaela-policka#directory-detailnebo na telefonním čísle 
731 598 819 u vedoucí službyMgr. Jitky Kosíkové.
Druhou službou jsou Otevřené dveře, které pomáhají lidem 
překonávat jejich nepříznivou sociální situaci zapříčiněnou 
duševním onemocněním.Tuto službu poskytujeme v územní 
součinnosti s Charitou Moravská Třebová. Od poloviny roku 
2022 vznikne pod naší Oblastní charitou Polička celookresní 
Centrum duševního zdraví ve Svitavách, sociální a zdravotní 
služba, která bude určena klientům se závažným duševním 
onemocněním.Vedoucí služby Otevřené dveře je Mgr. Jana 
Dobrovolná, která Vám může poskytnout potřebné informa-
ce na telefonním čísle 731 598 763, 730 169 191.
Více informací o našich službách naleznete nawww.policka.
charita.cz. Jsme tu pro každého, kdo nás potřebuje.

Oblastní charita Polička

     

Zrušení a omezení kulturních akcí  
z důvodu Covidu-19

Vážení občané,
omlouváme se za opatření, kterým jsme rozhodli ve vedení města 
a radě města o zrušení či omezení kulturních akcí s účinností od 
28. 11. 2021 do odvolání, a to z důvodu zhoršené situace s šíře-
ním viru Covid-19. Aktuálně se jedná zejména o programy v rám-
ci adventních nedělí, Vánoční jarmark a Silvestrovský ohňostroj  
s přípitkem. Některé akce byly zrušeny, některé upraveny tak, aby-
chom omezili kumulaci osob na jednom místě nebo v uzavřených 
prostorách. O aktuálním konání a průběhu kulturních akcí, které 
proběhnou, Vás informujeme v rámci plakátů v Jevíčském zpra-
vodaji, případně budeme jejich konání upravovat operativně dle 
vývoje epidemiologické situace a informace zveřejníme na webu 
města, facebooku TIC Jevíčko či Mobilním rozhlasem. V tuto chvíli 
považujeme za prioritní udělat maximum proto, aby byl zachován 
plynulý chod nemocnic a zdravotní péče, škol, zaměstnaneckých 
provozů a dalších služeb a věřím tak, že si společně kulturu vyna-
hradíme opět jakmile to situaci umožní.

Děkuji za pochopení, s přáním pevného zdraví  
Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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MUDr. Ivana Křížová
Neordinuje 10. 12. 2021,  

druhý pátek
Dovolená 22. 12. – 27. 12. 2021 

včetně,  
zástup MUDr. Z. Šedrlová,  

MUDr. J. Trčková
31. 12. 2021 ordinace 8 – 10 h

MUDr. Jana Melková
Dovolená 23. 12. – 4. 1. 2022

2. prosince chirurgická ambulance  
MUDr. Jany Melkové slaví 25 let 

výročí vzniku.  
Přeje všem pacientům  

hodně zdraví.

Tisková zpráva
KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, z.s.
Kontakt: Bc. Jana Machová, ředitelka KONEP, 
777 837 950, machova@konep.cz

Svitavské neziskovky dostaly 
bezmála 345 tisíc korun
Svitavy – 20. října 2021
Ve středu 20. října se ve Svitavách uskutečnila Burza filantropie, dobročinná akce na 
podporu neziskových organizací. Finanční podporu dvanácti donátorů z řad firem 
a veřejné správy se podařilo získat osmi organizacím. Ty tak budou moci v tomto 
okrese realizovat několik projektů ve prospěch místních obyvatel.
Že se jednalo o výjimečné setkání, se ukázalo na peněžním obnose, který se podařilo 
vybrat. Konkrétně šlo o 343 tisíc korun. „Z vybrané sumy mám opravdu velkou radost,“ 
neskrývala nadšení Jana Machová, ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka: „Jde 
o novou rekordní částku pro okres Svitavy po sedmi letech, kterou se konečně podařilo 
překonat z roku 2014. Tehdy se vybralo 328 tisíc korun.“bralo 328 tisíc korun.“
Nikdo neodešel s prázdnou…
Prezentované projekty byly zaměřené například na pořízení elektrokola nebo invalidních 
vozíků, koupi nábytku a rozšíření prostor k setkávání či vznik nového dětského lesního 
klubu.
Nejvyšší peněžní částkou, 57 tisíci korunami, podpořili donátoři obecně prospěšnou spo-
lečnost Ruka pro život. Klientům denního stacionáře v Litomyšli, kteří mají potíže s po-
hybem, se budou moci koupit dva invalidní vozíky 
pro převoz na zahradu, kterou má stacionář dlou-
hodobě v pronájmu. „Výše podpory od donátorů 
byla velkým překvapením,“ neskrývala své dojmy 
metodička sociálních služeb, Jitka Tauchmannová, 
která projekt prezentovala a dodala: „Díky tomuto 
daru pořídíme nejen vozíky, ale také přenosný elek-
trický pohon, který asistentům stacionáře výrazně 
usnadní práci.“
Rovných 50 tisíc korun, a pomyslné druhé místo vy-
bojovaly hned tři organizace – Květná zahrada na 
vybavení komunitní místnosti novým nábytkem. 
Bonanza Vendolí na opravu a obnovu dílny, která 
bude sloužit nejen jako technické zázemí, ale také 
jako prostor ke spolupráci s místními řemeslníky 
a rodiči dětí. A Charita Svitavy, jejíž zástupci měli 
nejemotivnější prezentaci a dojali nejednu z pří-
tomných donátorek. Díky podpoře projektu Dožít 
mezi svými bude moci charita financovat službu 
domácí ošetřovatelské a paliativní péče, která na 
Svitavsku velmi chyběla.
Částku 49 tisíc korun si odneslo Ekocentrum Linhartice, které se Burzy filantropie účastni-
lo poprvé. Centrum environmentální výchovy Stolístek rozšíří svoji činnost o další „lístek“ 
a to o lesní klub pro předškolní děti. Rodičům z Moravské Třebové a okolí tím nabídne al-
ternativu ke klasickému předškolnímu vzdělávání. V uvozovkách „poslední“ skončila Farní 
charita Litomyšl, která získala 48 tisíc korun. Svým pečovatelkám pořídí skvělá, rychlá, ale 
zároveň bezpečná elektrokola. Nižší náklady, větší efektivita a méně znečištění životního 
prostředí. Pečovatelky budou u svých klientů rychleji, ekologicky i ekonomicky. 
Tři donátoři udělili dvěma organizacím přímou peněžní podporu bez nut-
nosti prezentace tzv. Divokou kartu. Byly jimi Oblastní charita Polička a Cha-
rita Moravská Třebová. Z jedenácti přihlášených projektů získalo finance 
osm z nich. Ale ani zbylé tři neziskovky neodešly s prázdnou. Všichni přihlá-
šení dostali od hostitele poslední letošní burzy, firmy QANTO, dárek v podo-
bě slevové karty na nákup zboží v jejich řetězci maloobchodních prodejen.
„Jsem velmi rád, že se Burza filantropie stále rozvijí, a to i v náročné době 
ovlivněné koronavirem. Letos přinesla neziskovým organizacím v našem kra-
ji téměř 2 miliony korun. Díky všem donátorům za podporu prospěšných 
projektů neziskovek,“ zhodnotil na závěr průběh desátého ročníku Pavel Šo-
tola, krajský radní zodpovědný za neziskový sektor.
Burzu filantropie pořádá od roku 2012 ve spolupráci s Pardubickým krajem 
Koalice nevládek Pardubicka, spolek neziskových organizací. O podporu do-
nátorů se zde ucházejí neziskové organizace, které mohou získat finanční, 
materiální nebo třeba jinou formu pomoci, která vede k úspěšné realizaci je-
jich veřejně prospěšných projektů. Doteď jich bylo podpořeno 403 v celkové 
hodnotě 14 350 235 korun.

Více informací o podpořených organiza-
cích naleznete na www.burzafilantropie.cz/
pardubickykraj.
Fotografie naleznete na www.konep.rajce.
idnes.cz. 

Odkazy na 6 prezentujících projektů:
• Květná zahrada - Komunitní život je zá-

kladem
• Bonanza - Učíme se pracovat v dílně
• Charita Svitavy - Dožít mezi svými - do-

mácí ošetřovatelská a paliativní péče
• Ruka pro Život - Můžete vyrazit s námi - 

aktivizace seniorů a osob pohybovými 
potížemi

• Ekocentrum Linhartice - Rozjezd lesního 
klubu v Moravské Třebové

• Farní charita Litomyšl - Pečovatelky frčí 
eko!

Město Jevíčko pro letošní rok podpořilo 
projekty v Burze filantropie okresu Svi-
tavy částkou 15 tisíc Kč. 

Vedení města
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Halloween ve školce
Ve středu 27.10. bylo v naší školce veselo. Slavili 
jsme totiž Halloween. Ve třídě Koťátek, která byla 
spojená s Beruškami, připravili čarovný lektvar a 
salát na všechny neduhy. Ten si děti ochutnaly 
na velké hostině, po které si společně zazpívaly.  
K tomu jim svítily ručně vyrobené lucerny.                              
U Kapříku si děti zatancovaly v rytmu disca a za-
hrály si různé hry a soutěže a poté si také vychut-
naly připravené občerstvení.                                                
Bylo krásné sledovat nadšené a spokojené dětské 
úsměvy. Jen nás mrzelo, že nebylo přítomno víc 
dětí kvůli velké nemocnosti. Ale nevadí, příští rok 
si to všichni vynahradíme.

                  Za MŠ Dita Mlčochová                                                                          

Krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2022 hodně

úspěchů v pracovním i osobním živ ě
Vám přeje jménem kolektivu

pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Jevíčko

Mgr.a . Ondřej Čada

Ema Dvořáková, 5 let

v zájmových činnostech pokračovat – byť za cenu zpřísněných 
podmínek, hygienických opatření a různých omezení…

        Mgr. Darina Gnipová 

Od začátku října již na DM naplno fungují oblíbené zájmové čin-
nosti: kroužek posilovny pod vedením p. Vafkové za spolupráce  
p. Machorkové, Klub sociálních dovedností Jen tak (p. Gnipová  
a p. Blahová) a nově kroužek veganského vaření, ve kterém studenti  
s p. Blahovou stihli vytvořit ovesné vafle, celozrnnou bábovku, 
buchtu na plech a krém z tofu. Vychovatelky si pro ubytované při-
pravily i další zajímavé aktivity: p. Vafková vyhlásila klání v šipkách, 
stolním tenise i fotbálku, p. Machorková se zájemci malovala akva-
relovými barvami podzimní kytici a zútulňovala kuchyňku v 1. patře,  
s p. Gnipovou si mohli studenti zahrát stolní a deskové hry. Tradicí se 
na DM stala i oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, hraní strašidel-

ných Černých historek a zejména večerní 
„Stezka odvahy aneb putování za pokla-
dem“, kterou zorganizovaly p. Gnipová  
s p. Blahovou: formou šipkované s růz-
nými úkoly, na konci cesty na všechny 
čekala „jedlá“ odměna. 
Studenti 2. a 3. ročníku opět docházejí 
do tanečních kurzů, které probíhají kaž-
dé úterý v jevíčském Hotelu Morava. 
Doufejme, že epidemiologická  
situace bude natolik příznivá, že se nám 
na DM podaří (po více než roční pauze) 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO - DOMOV MLÁDEŽE

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JEVÍČKO 
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Ohlédnutí městského muzea za výstavní sezónou
Vážení čtenáři zpravodaje,
rok 2021 byl tak trochu kopií roku předchozího. Z důvodů obecně známých proticovidových opatření se veškeré plánování výstavní čin-
nosti zdálo být skoro zbytečné. Obávali jsme se, že nenaplníme naši představu ohlášeného „Roku osobností malohanácké metropole“ 
v rámci zamýšlených celoročních aktivit. Přes všechny těžkosti se nám podařilo některé výstavní akce realizovat. 
Zavzpomínejme tedy: v měsíci lednu se ještě na krátkou dobu otevřela výstava z roku 2020, týkající se 70. výročí zahájení výroby čepelek 
v Jevíčku. Červen byl ve znamení desátého ročníku „Jevíčkovění“, čímž se podařilo alespoň částečně naplnit zmíněné téma osobností. 
Zapůjčená výstava „Přemysl Otakar II. - král, rytíř, zakladatel“ dala prostor i pro místní osobnosti. Vzhledem k historickému tématu 

výstavy byli zvoleni jako zástupci: amatérský archeolog a vůbec všestranně nadaný 
člověk Ing. arch. Jaroslav Mackerle a nám všem dobře známý pan učitel a vlastivědný 
pracovník František Plech. Výstava by neměla být jen o textech, proto byla doplněna  
i o keramické archeologické nálezy (zapůjčené z Regionálního muzea v Litomyšli) obje-
vené při revitalizaci Palackého náměstí a při pozdější stavební činnosti v ulici Barvířské. 
A jako už několikrát v minulosti se na stávající výstavě prezentovaly i práce žáků vý-
tvarného oboru ZUŠ Jevíčko. 
Měsíc září byl ve znamení soukromé výstavy pod názvem „Cesta“, na které svoji pe-
dagogickou a celoživotní tvůrčí činnost představila Mgr. Hana Jurková. Letošní výstav-
ní aktivity města Jevíčka a měst-
ského muzea byly uzavřeny opět 
zapůjčenou výstavou, tentokrát  
z Obchodného múzea Bratislava  

s název „Čokoláda v Československu“. Výstava byla jakousi pomyslnou sladkou teč-
kou. Poslední aktivitou muzea však byla příprava výstavního panelu připomínajícího již 
zmiňovanou osobnost pana Františka Plecha, kterému byla 31. října 2021 u příležitosti 
2. výročí jeho úmrtí z iniciativy jevíčských skautů odhalena pamětní deska na soklu 
městské věže. Panel s nezapomenutelnými rukopisy pana učitele jsme připravili ve spo-
lupráci s místostarostou. Co si přát do budoucna? Zdraví všem, abychom se mohli opět 
setkávat ve větší počtu na nových akcích a výstavách. 
Za Městské muzeum Jevíčko přeji všem občanům klidný konec roku a v tom příštím  
NA SHLEDANOU!

Mgr. Helena Ulčová, vedoucí městského muzea

Anketa dobrovolní hasiči roku 2021
Dovolte mi vám s velkou radostí oznámit, že 16. listopadu 2021 na 
vyhlášení ankety ADHR 2021byla jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů Jevíčko oceněna v oblasti východu Čech skvělým 1. místem.
Toto ocenění je zásluhou všech členů jednotky, kteří poctivě pracují 
a zajišťují, co je požadováno. Děkuji členům jednotky za jejich práci, 
ocenění si velmi vážím. Bez Vás by to nešlo. Zároveň děkuji všem, 
kteří nás podpořili svým hlasem. Do soutěže byla jednotka SDH 
Jevíčko přihlášena se zásahem na požár hospodářského stavení  
v Biskupicích 21. 10. 2020. Kompletní záznam z galavečera vyhlášení 
výsledků ankety Dobrovolní hasiči roku budete moci zhlédnout na 
programu ČT2 v sobotu 4. prosince 2021 od 14:30 hod.

Stanislav Ducháček, velitel JSDH Jevíčko
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Natálie Zikmundová a twirling
V březnu roku 2020, těsně před uzavřením všech sportovních akcí, 
se konalo MČR v twirlingu v Kutné Hoře pod asociací WBTF, kde 
jsem získala ve Freestyle sóle titul Mistr ČR a postup na Evrop-

ský pohár do Španělska, který už se bohužel neuskutečnil. I přes 
zrušení všech soutěžích jsem nezahálela, tvrdě  trénovala a vzdě-

lávala se v twirlingu. Absolvovala jsem školení trenéra mažoretek 
III. třídy pod Českou obcí sokolskou, 
kterou zaštiťuje Ústřední škola v Pra-

ze. Ukončila jsem jej úspěšně závě-

rečnou zkouškou. V létě 2021 jsem se 
zúčastnila workshopu s tanečníkem, 
pedagogem a choreografem s mno-

holetou zkušeností po celém světě 
Doc. Davidem Strnadem. Dále jsem 
byla pozvaná jako lektor do Louňovic 
pod Blaníkem od mé dobré kamarádky 
a duistky, Veroniky Kadlecové, která je 
zároveň mnohonásobná mistryně ČR 
v twirlingu a mistryně Evropy v sóle  
s hůlkou a rekvizitami, kde byly také 
pozvány lektorky z Holandska, se kte-

rými jsem navázala nová přátelství. 
Poznala jsem díky tomu svou nyněj-
ší trenérku, RachidaBou-Chamach, 
se kterou aktuálně pravidelně trénuji 
a připravuje mě na další sezónu. Náš 
svaz NBTA nám dal příležitost zúčast-
nit se semináře s PhDr. Mariánem Je-

línkem Ph.D, který je známý tím, že byl 
mentální kouč Jaromíra Jágra a mnoha 
jiných známých sportovců. Každý sport 
je z velké části o mentální přípravě, 
tudíž jsem velmi ráda, že jsem se to-

hoto semináře mohla zúčastnit. Jelikož 
jsem i trenér, tak mám zodpovědnost 
za fyzickou a mentální připravu mno-

ha dětí. Sezóna 2021 začala MČR, které 
se konalo v Prostějově 11.-12. září. Zde 
jsem soutěžila v rytmickém tanečním sóle a x-strutu v kategorii 
senior, za které jsem získala 2 zlaté medaile a tím jsem si vybojo-

vala postupy na ME do Chorvatska. Tohoto mistrovství se poprvé 
zúčastnila moje svěřenkyně Zuzana Dvořáková, která se umístila 
na 4. místě  v rytmickém tanečním sóle a na 3. místě v disciplíně  
2 hůlky. Tím si také zajistila postup na ME v kategorii junior. Ve 
dnech 22.-24. října se konalo ME v chorvatské Poreči, kam přijeli 
soutěžící ze dvanácti států Evropy. Na tomto ME jsem postoupila 
v obou disciplínách do finálových kol a v konečném výsledku jsem 
vybojovala 4. místo, jak v rytmickém taneční sóle, tak i v x-strutu. Je 

to pro mě zatím největší 
úspěch v mé sportovní 
kariéře, za který vděčím 
své trenérce z Holandska, 
se kterou jsem udělala 
velký kus práce, mému 
příteli a mé rodině, která 
mě v twirlingu podporuje.
Aktuálně se velmi pečlivě 
připravuji na další soutě-

že a věřím, že nasbírám 
spousty zkušeností jak  
v závodní, tak v trenérské 
kariéře. Na závěr bych 
chtěla moc poděkovat 
Městu Jevíčko za mož-

nost trénovat v tělocvičně 
a za finanční podporu.                                                                              

Natálie Zikmundová

Poděkování  
ze Zadního Arnoštova

Pan starosta měl kdysi dobrý nápad, pouť v Zadním Arnoštově.
Počasí nám přálo, hudba pěkně hrála a navštívila nás velká spousta 
lidí.
Za návštěvu moc děkujeme a vážíme si toho. Syn i já děkujeme 
za pomoc, aby vše klaplo, jak má. Víkendové sezení u kulturního 
domu bylo také pěkné. Těšíme se na příští rok.
U nás má také překrásný sad pan Petr Šejnoha. Už nějaký rok trhá-
me švestky, převážně stejná parta bezvadných lidí. Nasmějeme se, 
a přitom se udělá spousta práce. Každý den tam za námi chodila 
mladá paní Šejnohová a když bylo potřeba, také pomohla. Přinesla 
upečený koláč, nebo pamlsek. Počasí nám přálo a měsíc utekl jako 
voda. Pohoštěním nakonec nás moc potěšila a moc děkujeme. Já 
příští rok již chodit nebudu, ale slova jedné milé paní ze Starého 
Města mně budou chybět. Každý den pod stromem říkala: „To je 
nádhera, to je švestek“.  Ještě, že to nemám daleko a budu je vždy 
moct jít do sadu pozdravit.
Přeji vám, kamarádi, hodně zdraví a panu Šejnohovi stále velkou 
úrodu.

Jiřina Foretová, Zadní Arnoštov

Poděkování 
Moc děkuji prodavačkám z potravin Hruška za jejich ochotu a po-
moc v době covidové.
Byly ochotné mi nákup dopravit až domů, za jejich obětavou práci 
a velké srdce mockrát děkuji.

Antonie Šudáková, Jevíčko

Chirurgie MUDr. Jany Melkové působí  
v Jevíčku 25 let!

Vedení města Jevíčko touto 
cestou vyjadřuje poděkování  
a uznání MUDr. Janě Melkové  
a jejímu zdravotnickému týmu 
za čtvrtstoletí působení v našem 
městě a tisíce obsloužených pa-
cientů v její chirurgické ambu-
lanci.MUDr. Jana Melková dopl-
nila činnost chirurgie o špičkové 
laserové centrum, ve kterém je 
poskytovaná široká nabídka služeb v indikacích rehabilitace, kož-
ních onemocnění, poúrazových stavů, popálenin, bércových vředů 
a dalších. Přejeme paní doktorce a jejím spolupracovníkům hodně 
úspěchů do dalších let, pevné zdraví  a mnoho spokojených paci-
entů.

Za vedení města Dušan Pávek, dipl. um. a  Mgr. Miroslav Šafář

PF 2022
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                                                                     Praha, 13. října 2021

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti Vašich žáků a studentů v  mezinárodní soutěži 

„Mladí fotografují památky“. 
 
V  roce 2007 bylo Sdružení historických sídel, Čech, Moravy a Slezska osloveno hlavním pořa-
datelem - Radou Evropy, aby soutěž u nás zorganizovalo a převzalo nad ní záštitu. Sdružení 
se velmi rádo ujalo této výzvy. Celá soutěž vrcholí předáváním cen a diplomů u příležitosti 
Mezinárodního dne památek a sídel v Praze, v roce 2022 to bude 14. dubna.
Soutěž je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretari-
átu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evrop-
ského dědictví (www.ehd.cz)
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti his-
torických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty 
či neobvyklé krásy.  
Soutěž není pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým  
a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou 
fotografickou zajímavost, neodpovídají takovému záměru.
 

Technické specifikace soutěže pro rok 2022:
Vítězové Národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního 
dne památek a sídel dne 14. dubna 2022 v Praze. 

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria: 

    Téma:    Architektonické dědictví 
    Účastníci:   Mládež navštěvující školní zařízení 
    Věkový limit:  21 let

    

Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 20. 3. 2022    

V letošním roce musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové 
stránky Sdružení – www.historickasidla.cz nebo přes mobilní aplikaci dostupnou na 
webových stránkách, konkrétně: https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladi-
-fotografuji-pamatky/mladi-fotografuji-pamatky-2022/ nebo v Apple store a Goo-
gle Play pro Android či iOS.

• Účastník se může registrovat na webových stránkách nebo pomocí aplikace. Po regis-
traci používá již jen unikátní přihlašovací kód. 

• Účastník může svoji registraci provést jak na webových stránkách, tak v mobilní aplika-
ci. 

• Po přihlášení může účastník vkládat nebo mazat již vložené fotografie až do uzávěrky 
– jak v aplikaci, tak na webových stránkách.

• Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. 

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166 nebo na 
internetové adrese info@shscms.cz.
Děkujeme Vám a těšíme se na další spolupráci za sekretariát 

Mgr. Květa Vitvarová, 
ředitelka, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,  

Opletalova 29, 110 00 Praha 1

 

Bábovička
Přijedeš-li do Jevíčka,
přivítá tě bábovička,
na chodníku v pískovišti,
nebo na tvé podrážce.

Že bys vsadil a pak vyhrál,
to se nejspíš nestane.
Silná slova na jazyku,
po náladě hnedle je.

Co nám zbývá,
co udělat můžeme?
Prosit snad každého pejska,
ať se tohle neděje?

Páníčku, ty jsi pro psa celým světem,
ukaž mu jak rád ho máš.
Když on něco nedokáže,
že to za něj uděláš!

Celé město rázem volá,
ty jsi frajer největší.
My děkujem Ti zas a znova,
tohle vážně potěší!
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Vás srdečně zve na poslední letošní Listování
U nás v Evropě (zalistujeme..)
Ve čtvrtek 16. prosince 2021 v 18.00 hodin, sál zámečku.  
U nás v Evropě …aneb Cooking show v LiStOVáNí! Po téměř 
deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na své věrné scény  
s cooking show U nás v Evropě, knihou která vychází ze stejno-
jmenného televizního pořadu. 
V průběhu večera navštívíte s modro-
žlutým moderátorem Lukášem Hejlí-
kem země Evropské unie, seznámíte se 
s vybranými deseti evropskými tatínky, 
které ztvární Alan Novotný. Společně 
uvaříme hutný euroguláš, těšte se na 
velkou divadelní kuchařskou show! 
- účinkují: Lukáš Hejlík a Alan Novotný
Vstupné 50,- Kč

Vánoční čas v knihovně
Služby knihovny můžete využít až do 27. prosince 2021, kdy je 
v době od 12.30 do 17.00 hodin poslední půjčovní den v roce 
2021.
Po svátcích vánočních otevíráme 3. ledna 2022, v tradičním 
pondělním půjčovním čase, 
od 12.30 do 17.00 hodin.
Přejeme vám krásné, poho-
dové Vánoce a hlavně pevné 
zdraví do roku 2022.
Těšíme se na Vás. 
Vaše knihovna

Městská knihovna Jevíčko  

 

 

Základní umělecká škola Jevíčko 
  zve všechny příznivce hudby 
     na 

ADVENTNÍ KONCERT  

      učitelů a hostů ZUŠ  Jevíčko 
 

 

KDY: čtvrtá neděle adventní 19.  12. 2021 v 15:OO 
KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

 

V případě nepříznivé epidemiologické situace bude koncert ke zhlédnutí přes vánoční svátky 

na  youtube 

 

~~ vstupné dobrovolné ~~ 
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Mikuláš se svoji družinou 
bude procházet městem 
dle trasy na mapce  
a dětem, které se s ním 
budou chtít na ulici  
setkat, předá nadílku. 

Mikuláš 
prochází 

Jevíčkem

Město Jevíčko

 
5. 12. 2021  16:30 start
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2022 Dny v týdnu Týden

Po Út St Čt Pá So Ne číslo

leden

1 2 52

3 4 5 6 7 8 9 1

10 11 12 13 14 15 16 2

17 18 19 20 21 22 23 3

24 25 26 27 28 29 30 4

31 5

únor

1 2 3 4 5 6 5

7 8 9 10 11 12 13 6

14 15 16 17 18 19 20 7
21 22 23 24 25 26 27 8

28 9

březen

1 2 3 4 5 6 9
7 8 9 10 11 12 13 10

14 15 16 17 18 19 20 11

21 22 23 24 25 26 27 12

28 29 30 31 13

duben

1 2 3 13

4 5 6 7 8 9 10 14

11 12 13 14 15 16 17 15

18 19 20 21 22 23 24 16

25 26 27 28 29 30 17

květen

1 17
2 3 4 5 6 7 8 18

9 10 11 12 13 14 15 19
16 17 18 19 20 21 22 20

23 24 25 26 27 28 29 21

30 31 22

červen

1 2 3 4 5 22

6 7 8 9 10 11 12 23

13 14 15 16 17 18 19 24

20 21 22 23 24 25 26 25

27 28 29 30 26

Kalendář svozů směsného komunálního odpadu,  
plastu a papíru od domu v Jevíčku 2022 

SKO  liché pondělí v měsíci  
PLAST od domu 1. sudé pondělí v měsíci  
PAPÍR  od domu 2. sudé pondělí v měsíci  

1. pololetí

Termíny svozu směsného komunálního 
odpadu pro Zadní Arnoštov budou  
svozovou společností oznámeny  
v průběhu prosince 2021.
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2022 Dny v týdnu Týden

Po Út St Čt Pá So Ne číslo

červenec

1 2 3 26

4 5 6 7 8 9 10 27
11 12 13 14 15 16 17 28

18 19 20 21 22 23 24 29
25 26 27 28 29 30 31 30

srpen

1 2 3 4 5 6 7 31

8 9 10 11 12 13 14 32

15 16 17 18 19 20 21 33

22 23 24 25 26 27 28 34

29 30 31 35

září

1 2 3 4 35

5 6 7 8 9 10 11 36

12 13 14 15 16 17 18 37
19 20 21 22 23 24 25 38

26 27 28 29 30 39

říjen

1 2 39
3 4 5 6 7 8 9 40

10 11 12 13 14 15 16 41

17 18 19 20 21 22 23 42

24 25 26 27 28 29 30 43

31 44

listopad

1 2 3 4 5 6 44

7 8 9 10 11 12 13 45

14 15 16 17 18 19 20 46

21 22 23 24 25 26 27 47
28 29 30 48

prosinec

1 2 3 4 48

5 6 7 8 9 10 11 49
12 13 14 15 16 17 18 50

19 20 21 22 23 24 25 51

26 27 28 29 30 31 52

SKO  liché pondělí v měsíci  
PLAST od domu 1. sudé pondělí v měsíci  
PAPÍR  od domu 2. sudé pondělí v měsíci  

Kalendář svozů směsného komunálního odpadu,  
plastu a papíru od domu v Jevíčku 2022 2. pololetí
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Manželé hledají ke koupi starší dům na bydlení 
(Jevíčko, V. Opatovice a okolí). Tel.: 732 798 770.

Mladá maminka hledá byt v Jevíčku a okolí. 

Případné nabídky volejte nebo pište na telefonní 

číslo 722 874 311. Děkuji.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Vážení zákazníci, objednávky na vánoční stromky s rozvozem 
budou přijímány od 01. 12. 2021 na tel. čísle 731 465 338. 

Od 13. 12. 2021 bude zahájen prodej každý všední den: 
08–15 h na Palackého nám. v Jevíčku
16–19 h ve skladu ve Vísce u Jevíčka u č. p. 74  
(v nové místní zástavbě).
Po předchozí telefonické domluvě se lze  
na prodeji domluvit i jinak.

NABÍZÍME:

• smrk stříbrný • borovice černá
• smrk ztepilý • jedle kavkazská 

Občanům v karanténě či nakaženým Covid-19  
zajistíme rozvoz až domů po předchozí tel. domluvě. 
Těšíme se na Vás.

Koupíme chalupu – Svitavy, Blansko. 
Tel.: 604 697 683.

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.
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robků, služeb 

-
uje pokles o 216 mil. Kč 

-

e 

e 

n

si připomíná 140 let 
MINERVA BOSKOVICE, a.s., 

výrobce průmyslových šicích strojů, hledá 
zaměstnance na volné pracovní pozice:

Brusič Bph, Bb

– Dvousměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

OBsluha a seřízení CnC

– Třísměnný provoz
– Vyučen ve strojírenském oboru

Frézař

– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

sOustružník

– Dvousměnný provoz
– Vyučen v oboru

MeChanik šiCíCh strOjů

– Pouze ranní směna
– Vyučen v oboru
– Praxe 3 roky

kOnstruktér

– Vzdělání SŠ/VŠ strojní
– Praxe minimálně 2 roky
– Znalost NJ 
– Znalost kancelářských programů Word, Excel
– Znalost práce v CAD systému – Catia V6 výhodou
– Práce s běžným grafickým editorem
–  Zodpovědnost, samostatnost, ochotu 

učit se novým věcem
– Řidičský průkaz skupina B

Požadujeme:
– Zodpovědnost
– Samostatnost
– Ochotu učit se novým věcem

Nabízíme: 
– Náborový příspěvek až 20 000 Kč.
– Zaměstnanecké výhody:
› týden dovolené navíc
› závodní stravování
› příspěvek na penzijní připojištění
› mimořádné odměny
– Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
–  Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím 

finančním ohodnocením
– Možnost seberealizace a vzdělávání
– Perspektivní zaměstnání

Předpokládaný nástup dle dohody. Bližší informace 
poskytneme při osobní návštěvě na personálním 
oddělení nebo na těchto kontaktech: tel.: 516494158, 
e-mail: prichystalf@minerva-boskovice.com 

Svoji žádost se strukturovaným životopisem můžete 
zaslat na adresu: MINERVA BOSKOVICE, a.s., personální 
oddělení Sokolská 1318/60 680 01 Boskovice.
Více informací na www.minerva-boskovice.com

Bufet Jevíčko  
otevírá 1. 12. 2021 v 7 hod.

Nabízíme: polévky, hotová jídla, rychlé občerstvení 
(burgery, párky v rohlíku, sekané v bulce atd.).

Lahůdky: chlebíčky, obložené bagety, obložené housky, 
saláty, ruské vejce.

Zákusky, jogurtové a tvarohové misky.
Nápoje, káva.

Dle vaše přání pro vás připravíme: chlebíčky, kanapky, 
obložené mísy, saláty.

Přijímáme objednávky na Vánoce: bramborový salát, 
kanapky, chlebíčky atd.

Otevírací doba: Po-Pá 7–17 hod.
Objednávky přijímáme i na tel. č. 721 141 034.

Zajišťujeme i rozvoz jídel.
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Historické čtení na pokračování
MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                   
Jak vyplývá z předchozích tabulek, bylo Jevíčko ve sledovaném období sídlem 
několika institucí, které měly bezprostřední vazbu na okolí. Byl zde okresní 
soud /soudní okres Jevíčko/, advokát, pozemková kniha, notářství, ber-
ní úřad, matrika, cestmistrovství pro přilehlou oblast, úřadovna četnické 
stanice, okresní nemocenská pojišťovna, jednatelství pojišťoven, poštovní 
úřad, 2 peněžní ústavy - spořitelna a záložna, okresní sirotčinec a pro ži-
dovské občany synagoga, rabín, asyl, židovský hřbitov a židovská škola. 
Většina obyvatel však byla vyznání římskokatolického. Římskokatolická farnost 
obhospodařovala farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostelík sv. Bartolomě-
je nacházející se asi 1 km západně od města a společně s městem místní hřbitov. 
Kostelík s přilehlým hřbitovem a s bytem sloužil pro okolní vesnice - Bělou, Zad-
ní Arnoštov a Derflík /Víska/ k pohřebním obřadům, ke kterým docházeli kněží 
z Jevíčka. Pořádaly se zde poutní bohoslužby. Poutě byly spojené i s množstvím 
pouťových krámků. Protože se v těchto letech pouť v Jevíčku nedržela, byla pouť  
u kostelíčka významná i pro město Jevíčko.
Jevíčské školství umožňovalo poměrně široké možnosti vzdělávání. Kromě zá-
kladního vzdělání v obecné škole a měšťanské škole bylo v Jevíčku reálné 
gymnásium založené r.1897 jako zemská vyšší reálka, které poskytovalo 
vzdělání českým studentům ze širokého okolí. Dále zde byla pro učňov-
skou mládež pokračovací škola a pro rolníky zimní rolnická škola. Byly 
zde rovněž 2 mateřské školy. Všechny školy byly vesměs české, což mělo pro 
obyvatele české národnosti ze širokého  okolí velký význam, neboť převážně 
české Jevíčsko sousedilo s oblastmi s velkou většinou německého obyvatel-
stva. K šíření vzdělanosti sloužila poměrně velká knihovna spolku Ctibor, kino 
a divadelní sál, ve kterém vystupovaly kromě místních divadelních ochotníků 
i kočovné a profesionální divadelní společnosti. Vycházely zde místní noviny.
V Jevíčku působili 4 praktičtí lékaři, 3 porodní asistentky, 3 dentisté, lé-
kárna, 1 zvěrolékař. K převozu nemocných byla k dispozici sanitka. Celo-
státní význam mělo ženské plicní sanatorium vybudované asi 2km jihozá-
padně od města.  
Pro oddech a sportování poskytovalo Jevíčko rovněž poměrně široké možnos-
ti. U pivovaru byl v provozu park - Tillovy sady. Tělovýchovná jednota Sokol 
provozovala tělocvičnu s přilehlým hřištěm, plovárnu rovněž s hřištěm, s kužel-
nou a tenisovými kurty. Tělovýchovná jednota Orel měla orlovnu v katolickém 
domě. Sportovní klub provozoval u nádraží fotbalové hřiště, plovárnu, kuželnu 
a tenisové kurty. Tento sportovní areál pak za války soustřeďoval české ob-
čany, zatím co sokolský areál po zastavení činnosti Sokola sloužil především 
pro místní Němce a Hitlerjugend, které obsadilo uzavřené gymnázium a hotel 
Záložnu /nyní Morava/. Sportovat bylo možno i na obecním hřišti. Gymnázium 
mělo pro svoje potřeby hřiště přilehlé k budově. Pro zájmovou činnost mládeže 
měl Skaut-Junák u přehrady ve Smolenském údolí chatu s prostranstvím pro 
táboření a další svoji činnost. K oddechu sloužila  i výletní restaurace s mož-
ností přespání Eden, jejíž návštěva byla spojena s asi 2 km dlouhou procházkou. 
Jevíčko bylo i sídlem mnoha spolků. Na činnosti některých se podíleli i členové 
z okolních vesnic.
Město bylo i centrem drobného podnikání. Nejrozšířenější skupinou živ-
nostníků byli krejčí /pánské i dámské krejčovství/, neboť tehdy prakticky 
neexistovala konfekční výroba. Bylo jich celkem 30. Dále následovaly obcho-
dy ze smíšeným zbožím - 16, pohostinství - 16, zámečníci, klempíři, kováři - 11, 
obchody s textilem - 10, řeznictví - 9 s zimním rybníčkem na výrobu ledu, sto-
lařství - 8, autodoprava /taxi, nákl. doprava, autobusová dopr./ - 8, malířství, 
natěračství - 7, zahradnictví - 7, obuvníci - 6, holičství - 5, cukrářství - 5,  trafiky 
- 5, pekařství - 4, zlatnictví, hodinářství - 4, kolářství, bednářství - 4, železářství 
- 3, sedlářství, brašnářství - 3, papírnictví, knihařství 3, čalounictví - 3, vodní 
mlýny - 3. Ve městě byly též 4 benzinky, které však byly provozovány při jiných 
živnostech. Mimo těchto uvedených živností byla v Jevíčku celá řada dalších 
obchodů a řemeslníků, kteří poskytovali komplexní služby obyvatelům města 
a vesnic ze širokého okolí. Jako méně obvyklé živnosti lze uvést papučářství, 
výrobu hřebenů, výrobu kartáčů a štětek. V katastru města byla rozestavěna 
dálnice Wroclav - Brno - Vídeň, včetně nájezdů a sjezdů, jejíž výstavba probíhala 
od dubna 1939 do dubna 1942.
Kromě drobných živnostníků a řemeslníků existovaly i firmy: 1 stavební firma  
/projekce, cihelna, pila, realizace staveb, výroba cement. zboží/, akciový pivovar 
se sladovnou  vlastnící zimní rybník na výrobu ledu, 2 firmy lýkového průmyslu, 

vodní a meliorační družstvo, které vystavělo přehradu v Jevíčku, Uhřicích, 
nádrž v Jevíčku, mosty a zavlažovací zařízení. Provádělo též  údržbu těch-
to zařízení a staralo se o vodní toky - Jevíčku s přítoky, část Úsobrnky  
a Třebůvky. Oblast jeho působení byla  od Světlé po Vranovou Lhotu. Dále 
sídlilo v Jevíčku hospodářské nákupní a prodejní družstvo s filiálkami v Bosko-
vicích, v Městečku Trnávce, Moravské Třebové a Krasíkově, s pobočnými sklady 
ve Vanovicích a Chornicích.
Jevíčko mělo velmi rozvinuté zemědělství. Zemědělců, kteří se živili zce-
la nebo převážně zemědělstvím a měli k obhospodařování svých, nebo 
části pronajatých pozemků koňská spřežení nebo tažné krávy, bylo dle 
zjištění autora celkem 68. Kromě nich byl i velký počet drobných zeměděl-
ců a vlastníků půdy, kteří pracovali na zemědělských kampaních /jednoce-
ní řepy a její sklizeň, žně, sběr brambor/ u zemědělců s potahy, kteří jim za 
to obdělávali půdu, mlátili obilí apod. Tento z velké části zemědělský cha-
rakter města měl své negativní dopady. Vlastníci pozemků nechtěli např. 
odprodat část pozemků pro výstavbu železnice, která se tedy Jevíč-
ku vyhnula a vede po katastru Jaroměřic asi 1 km východně od města.  
V roce 1924, neodprodali jevíčští pozemky na výstavbu podniku na výro-
bu šicích strojů, /konkurenční podnik Minervy/, který chtěl v Jevíčku založit 
ředitel Minervy Sedláček Josef, který pocházel z Jevíčka a je tady i pohřben.  
/V r. 1937, kdy začala výstavba Minervy v Boskovicích, se již o Jevíčku neuva-
žovalo. /
Dle hlášení Městského úřadu v Jevíčku Okresnímu úřadu v Boskovicích ze 
dne 28. 9.1 940 bylo celkem 207 /chybný součet opraven autorem/ živností, 
ve kterých bylo zaměstnáno celkem 516 osob. 4 živnosti byly německé, 192 
živností bylo českých a 11 židovských. Hlášení rozdělovalo živnosti podle obo-
rů do 16 skupin. Dále působily ve městě dle hlášení 4 firmy / stavební firma Ma-
ckerle, 2 firmy lýkového průmyslu - Brabenec, Effenberg, akciový pivovar se sla-
dovnou/, které zaměstnávaly 79 osob. Zemědělských hospodářství uvádí hlášení 
celkem 135, ve kterých pracovalo celkem 692 osob. Celkem žilo v Jevíčku k to-
muto datu 2769 obyvatel, z nichž bylo 188 národnosti německé, 93 židovské  
a zbytek národnosti české.
Autor článku, který sestavil jmenný seznam živností dle ulic a čísel domů, 
dospěl k poněkud rozdílným výsledkům. Ve městě působilo dle jeho zjiš-
tění celkem 242 živností /z toho 8 německých, 17 židovských/ a 4 firmy.  
V 9 skupinách se shoduje s hlášením městského úřadu, ve 4 skupinách se 
odlišuje do plusu o 1 až 4 živnosti. Velké rozdíly jsou ve skupinách - volné  
obchody, zvláštní obchody a zvláštní zaměstnání. Tento rozdíl si lze vysvětlit 
skutečností, že k datu hlášení městského úřadu již asi některé živnosti zanikly  
/autor se zabývá rozmezím 3 roků/ a jiné nebyly do hlášení započítány / lékaři, 
redaktor, peněžní ústavy apod./. Přesné porovnání nelze učinit, neboť  hlášení 
městského úřadu neuvádí kromě 4 firem jmenný seznam.
Lze tedy konstatovat, že ve sledovaných letech mělo město Jevíčko převážně 
zemědělský charakter, bez větších továren. Jeho význam tkvěl v tom, že ve měs-
tě sídlila řada státních institucí a že poskytovalo občanům města a širokého 
okolí možnosti širokého vzdělání, kulturního, sportovního a společenského vy-
žití a množstvím obchodníků a řemeslníků prakticky komplexní služby. V menší 
míře pak umožňovalo i zaměstnání obyvatelům z okolí.
Závěrem chci poděkovat za cenné připomínky a doplňky k článku zejména 
Ing. Janu Suchomelovi, Františku Plechovi, Zdeňku Procházkovi a něko-
lika desítkám občanů města a pamětníkům, z nichž někteří již v Jevíčku 
nebydlí. Žádný mi pomoc neodmítl a bez jejich přispění by tento článek 
nemohl vzniknout.

                                                       Ing. Jaroslav Zezula, CSc.

PRAMENY A LITERATURA
MACKERLE, Jaroslav: Letopis města Jevíčka, krajské nakladatelství v Brně, 1958
Okr. odd. Č. statistického úřadu ve Svitavách: Statistická ročenka okr. Svitavy, 
rok 1971, Hradec Králové 1972
PINKAVA, Jaroslav: Jevíčko v letech 1848 - 1918, Jevíčko 1993
VRBICKÝ, Jan: Paměti z doby národního, hospodářského a kulturního probuzení 
Jevíčka, Jevíčko 1996
Městský úřad v Jevíčku: Zpráva pro Okresní úřad v Boskovicích, AMJ III, kart. 
23/2, 1940

  7.  díl     Ing. Jaroslav Zezula st.
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Obec Biskupice

Společenská rubrika
listopad 2021

Naši jubilanti: 

Pospíšilová Ludmila
Macek Vítězslav
Machálková Marie

Grimmová Dagmar
Frumolt Miroslav
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.
Narození občánci: 
Pospíšil Jan 
Z našich řad odešli:
Ladislav Čapka
Jiřina Kořenovská
Josef Sedláček
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Informace z kanceláře OÚ
 Úřední hodiny obecního úřadu:  
 Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15

Svoz plastových pytlů: 
2. 12., 30. 12.

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

Svoz TDO v listopadu: 
6. 12., 22. 12.

POZVÁNÍ NA SILVESTROVSKÝ MINIOHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany dne 31.12.2021 od 18:00 hod. k obecnímu úřadu 
na silvestrovský miniohňostroj. 
Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spokojené prožití vánočních 
svátků a v novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Dalibor Šebek, starosta obce

Příjemné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví  

a spokojenosti,

mnoho osobních  
i pracovních úspěchů  
v novém roce 2022

Obec Biskupice

Projektové dny  
ve školce

Během prvního měsíce nového škol-
ního se u nás ve školce uskutečnily 
dva projektové dny. První projekto-

vý den byl zaměřen především na 
usnadnění adaptace nově přijatých 
dětí a na sociální citlivost, vnímavost 
a vzájemnou ohleduplnost s důra-

zem na schopnost empatie. Pomocí 
příběhu o malé holčičce Laurince, 
která přišla do školky poprvé, si děti zopakovaly pravidla slušného chování, používání kou-

zelných slovíček a společně vymýšlely, jak by mohly kamarádce pomoci, aby se jí ve školce 
s novými kamarády líbilo a nebylo jí smutno po mamince. Celý projekt doprovázely autor-
ské písničky lektorky, na které si děti zaskotačily. Nakonec všechny čekala drobná odměna. 
Bezpečí kamarádů, sourozenců a vlastní bezpečí bylo hlavním tématem druhého projek-

tového dne s názvem „Staň se hrdinou – kamarádi, pojďte s námi, pomáhejme všem vždy 
rádi!“ Již z názvu vyplývá hlavní záměr projektu-schopnost empatického chování vůči dru-

hému. Tedy, že dítě nebude lhostejné a nevšímavé ke svému okolí, ale naopak, že v případě 
potřeby bude schopné projevit účast a ochotu pomoci. Děti se seznámily s možnými úrazy 
a nebezpečnými nástrahami jak v letních, tak v zimních měsících, dozvěděly se, co dělat  
a na koho se v případě potřeby obrátit. Zopakovaly si telefonní číslo na záchrannou službu 
a vyzkoušely si její přivolání. S lektorkou vedly plnohodnotné rozhovory, kde bez problé-

mu dokázaly popisovat situace a poslouchaly, jak se mají zachovat v případě ohrožení 
zdraví či života druhého. Tématem děti prováděl plyšový Kryštůfek- záchranář, který po-

máhá zraněným a nemocným dětem na palubách sanitních vozů a snižuje tak jejich úzkost 
a obavy. Na konci programu byly děti opět odměněny drobnostmi od lektorky.

Alena Koutná, ředitelka MŠ

UPOZORNĚNÍ FIRMY SITA CZ
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEDÁVALI DO 
SVOZOVÝCH NÁDOB TEPLÝ, HORKÝ 
NEBO ŽHAVÝ POPEL. DÁLE DO NÁDOB 
NEPATŘÍ BIOODPAD, STAVEBNÍ SUŤ  
APOD.

Pracovníci provádějící svoz nádob s odpa-

dy mají za úkol před jejich výsypem zkon-

trolovat obsah nádob. Nádoby obsahující 
teplý, horký nebo žhavý popel nebudou  
z bezpečnostních důvodů a zamezení po-

žáru do svozového vozidla vysypány a bu-

dou ponechány na stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení.  
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Zahájení kaléšku s klasickým přípitkem ...

Společné foto pořadatelů - vzácných hostů a vítězů

Porota při koštu a hodnocení vzorků

Čerstvá babička Irena a děde-

ček Roman s vnučkou při pro-

deji upomínkových předmětů

Vítěz kaléšku Daniel Slouka

Eliška a Matěj zajistili košt 
slivovice

Holky od tomboly Jana, Zuzka 
a Kristýnka

Vystoupení DOGY

Vystoupení Šlágr party

Vítěz ceny Publika Daniel Seidl

22. - 23. ročník festivalu slivovice

Biskupické KALÉŠEK
®
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci  
prosinci: 

 Petr Vidmuch

 Zdeňka Vykydalová
 Zdeněk Štefl
 Pavel Hrubý
 Eva Zouharová

 Karel Popelka
 Jaromír Fiebich
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Ema Vykydalová

Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Informujeme občany o možnosti zasílání důležitých 
oznámení formou sms zpráv (např. vypínání elektřiny, 

poruchy vody …). Pokud máte o tuto službu zájem, 
nahlaste svoje tel. číslo v kanceláři obecního úřadu.

Vážení spoluobčané,
s blížícím se koncem starého roku 
Vám přeji hezké prožití svátků  
vánočních ve společnosti Vašich 
blízkých a do nového roku 2022 
pevné zdraví a dobrou mysl.

          Jiří Smékal, starosta obce

Dechový orchestr  
ZUŠ Jevíčko

a obec Chornice
Vás zvou na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ 
KOLEDOVÁNÍ 
v sobotu 18. prosince  

ve 14:30 hod. 
u kulturního domu.  

Přijďte se 
předvánočně naladit.

Silvestrovský ohňostroj
Vážení spoluobčané,

srdečně Vás zveme na tradiční silvestrovský 
ohňostroj. Akce se uskuteční 31. 12. 2021

v 19:00 hodin před novou hasičskou zbrojnicí, 
kde bude připraveno pro zahřátí malé občerstvení 

pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás
Sbor dobrovolných hasičů Chornice

KONCERT SKUPINY OLYMPIC  
PŘELOŽEN NA 23. DUBNA 2022.
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Z ÁK L ADNÍ ŠKOL A
Drakiáda

Ve čtvrtek 21. října bylo  
v Chornicích ve škole veselo. 
Hned ráno s každým žákem 
přibyl do školy i jeden drak. 
Větrné počasí slibovalo pěk-
né zážitky a děti se nemohly 
dočkat odpolední drakiády. 
Ta začala přehlídkou draků  
a pak už se létalo. Šlo nám to 
parádně. Krásné odpoledne 

jsme zakončili vy-
hlášením nejlep-
ších draků a nejši-
kovnějších dětí.

Eva Kočí, ZŠ

Halloween
Většina lidí považuje Halloween za americký svátek. Kořeny tohoto 
svátku jsou ale 2 000 let staré a sahají ke keltským tradicím, kdy lidé 
věřili, že jeden den v roce přichází na svět duše mrtvých, a protože 

se jich báli, sami 
se za ně převlé-
kali, aby vypadali 
jako oni.    
Toto a mnoho 
dalších informací 
se děti dověděli v 
hodinách anglic-
kého jazyka. Při-
pomněli si slovní 
zásobu spojenou 
s Halloweenem 
a zahráli mnoho 
her. Někteří přišli 
do školy i ve stra-
šidelných mas-
kách.

Mgr. Barbora  
Doleželová, ZŠ

MATE Ř SK Á ŠKOL A 
V naší mateřské školce se uskutečnil projektový den “Od dřeva  
k loutce“. Po zhlédnutí maňáskového divadla nás manželé Janečko-
vi zasvětili do kouzla tvoření ze dřeva. Seznámili jsme se s nejrůz-
nějšími druhy stromů a nechyběly ani loutky, stavebnice a hračky 
z nich vyrobené, které velmi děti zaujaly. Pod trpělivým vedením 

pana Janečka jsme měli  
možnost si vyzkoušet 
práci s dlátem a ocenit 
tak naročnost ruční tvor-
by. V průběhu celého do-
poledne se po třídě linula 
vůně dřeva a my jsme od-
cházeli s novými poznat-
ky o využití této vzácné 
suroviny.

 Mgr.Soňa Marková, ZŠ

Páteční listopadové dopoledne s hosty 
Janem Přeučilem, Evou Hruškovou  

a Zdeňkem Rohlíčkem.
Pro děti z mateřské školky a pro žáky 1. stupně zahrála herecká 
dvojice Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček divadelní představení Po-
hádky české aneb pod Řípem.

Žáci 2.stupně měli tu čest prožít 
hodinu rétoriky s odborníkem „na 
slovo vzatým“ Janem Přeučilem, 
hercem a vysokoškolským peda-
gogem.   
 PaedDr. Zdenka Vašíčková, ZŠ

Projektový den Pitný režim
Lidské tělo je tvořeno z velké části vodou. Proto je třeba dodržovat 
správný pitný režim, aby voda tělu nechyběla.
Den před podzimními prázdninami jsme se s dětmi věnovali důle-
žitosti příjmu tekutin, ale zejména jejich správnému výběru vhod-
ných nápojů. Během plnění zábavných úkolů ve skupinách se děti 

dozvěděly, např. kolik cukru se 
ukrývá v džusech nebo z čeho 
vyrobit osvěžující smoothie.
Nejoblíbenější částí celé-
ho projektu byla bezesporu 
ochutnávka a poznávačka pří-
chutí zdravých ovocných ná-
pojů.
Věříme, že tento projektový 
den přispěl k optimálnímu 
rozvoji správné životosprávy  
a přitom se dětem líbil.

Mgr. Milena Truhlářová, ZŠ

Den stromů na II. stupni ZŠ
Den stromů patří mezi svátky, které se u nás připomínají již více 
než sto let, přesně od roku 1906.

V rámci připomínky 
Dne stromů se naše 
škola rozhodla vysa-
dit několik stromů. 
Výsadba proběhla ve 
třech etapách. Nejdří-
ve odborná zahrad-
nická firma žákům 
názorně předvedla 

postup při výsadbě. Poté se žáci s elánem pustili do vlastní vý-
sadby. Podařilo se jim s nadšením ozelenit nejen okolí školy, ale 
nakonec oživit i krajinu v katastru obce. Dobrý pocit z vykonané 
práce žákům budou nově rostoucí stromy připomínat po řadu let.                    

                                                             Ing. Ivo Vymětal, ZŠ
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci prosinci své významné narozeniny 
oslaví:

AMIN HASSAN
OLDŘICH KEDROUTEK
OLDŘICH KRAVÁČEK
MARIE KRYŠTOFOVÁ
JOSEF LÁTAL
DAGMAR POPELÁKOVÁ
JULIE ROVNEROVÁ
MIROSLAV SEKYRA
Všem jubilantům přejeme pevné  
zdraví, elán a optimismus  
do dalších let.

K jaroměřickým občanům se přiřazuje  
nový občánek:
JAN POSPÍŠIL
Chlapečkovi i rodičům přejeme pevné zdraví  
a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 
BOHUMILA KREJČÍŘOVÁ 
EVA DUFKOVÁ
JAROSLAV LANGER 
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

Přejeme občanům 
i hostům  

Jaroměřic klidný 
advent a pohodo-
vé sváteční dny na 
sklonku roku 2021. 

Všech 365 dnů 
roku 2022 prožijte 

ve zdraví,  
spokojenosti  
a s dobrou  
náladou.

Lampiony, dýně a dusíkový 
výbuch

 Letošní světelný průvod odstartoval v pátek 22. října  
v Jaroměřicích. Malí i velcí účastníci rozsvítili své lampiony 
a společně se vydali na podvečerní procházku lesem. Ná-
sledovala show plná zábavných pokusů, připravená Mgr. 
Jindřichem Žižkou, Ph.D. Součástí programu byla také 
soutěž o nejpovedenější vydlabanou dýni a nechybělo ani 
tradiční občerstvení a vynikající punč. 
Vysoký počet účastníků nás velmi těší.
Děkujeme za pomoc pořadatelům.

ZŠ Jaroměřice 

Zlatuše Knollová
V pátek 5.11.2021 v Obecní knihovně proběhla cesto-
pisná přednáška na Srí Lanku přes Dubaj s paní Zlatuší 
Knollovou z Olomouce, a byla to úžasná akce, obzvláště  
v dnešní době. Mohli jsme se tak díky této cestě za tep-
lem trochu odpoutat od všech starostí těchto dní a ohřát 
se zeleným, černým čajem a kdo chtěl, mohl si čaje na-
koupit buď na doma na zimní večery nebo i k podarování. 
Děkuji všem za účast a těším se na viděnou na další akci. 
Mějte prima dny a hlavně to zdraví.
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Vážení občané,
s blížícím se koncem roku byla vždy spojena společná se-
tkávání rodin, sousedů i občanů obcí. Dnešní doba těmto 
setkáním příliš nepřeje. Proto bychom Vás rádi pozvali na 
společnou podívanou, kterou můžete sledovat z oken svých 
domovů, ze zahrad nebo při večerní procházce obcí. 
26. prosince v 18 hodin se obloha nad Jaroměřicemi rozzáří 
ohňostrojem, který pro nás připravili Ladislav Sekanina, Petr 
Bombera a Radek Sekyra. Děkujeme.
Do roku 2022 přejeme všem především pevné zdraví, rodin-
nou pohodu, klid a spokojenost. A také brzký návrat ke všem 
běžným aktivitám a společným setkáváním.

Obecní úřad Jaroměřice

Za inspirací do zahraničí
Základní škola Jaroměřice už čtvrtým rokem pokračuje v pro-
jektu Síťování. Letos jsme se kromě sdílení a předávání metod 
kritického myšlení zaměřili také na poznávání prostředí okolních 
i vzdálenějších škol.
Zapojení do projektu nám umožnilo navštívit několik evropských 
škol. Já jsem si vybrala školy ve Slovinsku, Estonsku a Sardinii. Bě-
hem pobytů na školách jsem pozorovala výuku ve státních i sou-
kromých školách. Tamější školy si zakládají na své jedinečnosti, 
podporují a dále rozvíjejí talenty svých žáků. Učitelé postupně 
zařazují metody kritického myšlení do výuky, pro zvládnutí kaž-
dé metody si nechávají dostatek času. Ve všech školách je kladen 
důraz zejména na výuku cizích jazyků. 
Zahraniční stáže a setkání s učiteli různých základních škol hod-
notím jako velmi přínosné nejen z pohledu osvěžení si jazyko-
vých dovedností, ale i jako skvělou inspiraci pro výuku a organi-
zaci aktivit na naší škole.

Růžena Bohatcová

Akce se budou konat za případně  platných  
epidemiologických opatření a jen pokud budou umožněny. 
1.12.  DEN DĚTSKÉ KIHY, registrace nových dětských čtenářů 

zdarma 

3.12.     VELKÉ DESKOHRANÍ S PANEM PETREM FRAJVALDEM,   
pátek, VS, od 16.00 h, velké deskohraní rodičů, prarodičů, 
ostatních dospělých a dětí s jednoduchými i složitějšími 
hrami. Máte možnost vyzkoušet a objednat si hry na 
dlouhé zimní večery. 

4.12.  PATCHWORK - VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, sobota, VS, 9.00 
- 15.00 h. 

5.12.     PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, VS, 9.00 
- 14.00 h. a poté „Čert nikdy nespí“ – pohádka pro děti 
i dospělé, teaTrum Velké Opatovice, neděle VS, od 16.h., 
ochotnické divadlo a vyhodnocení soutěže „Lovci perel“  
s drobnou odměnou všem soutěžícím.              

10.12. VERNISÁŽ VÝSTAVY „PALIČKOVANÁ KRÁSA“ za 
doprovodu jaroměřických talentů pod vedením ZUŠ 
Jevíčko, VS, od 17. h. 

12.12.  DĚKOVNÝ ADVENTNÍ KONCERT v dolním kostele Všech 
svatých Nadační fond poutního místa Kalvárie Jaroměřice 
pořádá předvánoční sbírku na opravu Poutního místa 
na Kalvárii a jako poděkování za vaše dary se uskuteční 
děkovný adventní koncert 12. prosince 2021 v 16. hodin 
v dolním kostele Všech svatých. Účinkovat bude Základní 
umělecká škola Velké Opatovice pod vedením paní 
ředitelky Ladecké. Všichni jste srdečně zváni na hezké 
zážitky a zpříjemnění krásného adventního období.  

18.12.   PŘEDVÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ ZUŠ Jevíčko, sobota, před 
CŽP, od 13:45h. 

30.12.  2 HODINOVÁ SVÁTEČNÍ JÓGA S LUCII WRBOVOU, 
čtvrtek, VS, 17.00 - 19.00 h., registrace na tel.737 009 002, 
cena 300 Kč. 

Máte zájem o pohlídání nebo vyvenčení pejska? Zastavte se, prosím, 
v knihovně pro bližší informace. 
Poslední půjčovní den v Obecní knihovně v letošním roce je 
středa 22.12., poté bude v knihovně dovolená. Přijďte si včas 
vybrat čtení na vánoční dny, otevřeno bude od úterý 4. 1. 2022. 
Děkujeme všem dárcům podzimní Humanitární sbírky pro 
Diakonii Broumov, dále dárcům sbírky Dny proti rakovině  
a Burzy knih.  

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

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
PROSINEC 2021

Vítání občánků
dne 9. 10. 2021 jsme v obřadní síni na zámku přivítali naše nejmenší 
občánky, bylo to celkem 15 dětí z celkového počtu 28 narozených 
dětí od roku 2019. Popřáli jsme jim hlavně to zdraví a kupu radostí 
na společné cestě životem a předali jim malé dary od obce.

Svoz odpadů
Upozorňujeme občany, že dne 31. 12. 2021 
proběhne v obci svoz komunálního a bio-
logicky rozložitelného odpadu, který není 
uveden ve svozovém kalendáři.
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Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa

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

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. 

Hospoda „U Zechů“ Biskupice nabízí závodní stravování  
Po-Pá v čase 11:00–13:00 hod. 

s možností rozvozu po okolí. Na objednávku 
houskové knedlíky, obložené chlebíčky, smažené řízky.

Více informací na tel.: 605 122 597 nebo
e-mailu: hospodauzechu@seznam.cz.

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. 
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