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Mattioliho herbář a jeho restaurovaný exemplář  
v městském muzeu

Česká a moravská muzea v sobě skrývají menší či větší „poklady“. Obecně je nazýváme 
sbírkové předměty, máme k nim různý vztah. Některé nám připomínají dětství třeba na 
chalupě u babičky, jiné zaprášené odložené věci na půdě, nebo starou knihovnu, dnes již 
nikoliv nezbytný kus nábytku v bytě. Zkrátka muzea v sobě kumulují věci se svojí vlast-
ní vypovídající hodnotou, které provázely naše předky a později i nás dříve narozené  
v našich životech. Proč ale ten úvod: dnes bych vás pozvala a provedla další etapou „ži-
vota“ knihy, která byla v minulosti nazývána „Bylinář“. V jevíčské muzejní sbírce se z mi-
nulosti dochovalo mnoho knih různého stáří a zaměření. Více jak polovinu svazků tvoří 
německy a švabachem psané knihy. Další jsou knihy modlitební tzv „nebesklíče“ nebo 
Bible, několik starých učebnic a zbývající část knihovny je vlastně všehochuť. Jednou  
z nejstarších knih v našem muzeu je ale exemplář Mattioliho herbáře. V evidenční knize 
byl původně uveden pod číslem 1140 a druhý výtisk s číslem 1141, ale ten se v muzeu již 
nenachází (pocházel ze sbírky původního muzejního spolku). Budeme tedy sledovat osudy 
knihy pod signaturou 1140. Podle zápisu byl do Vlastivědného muzea v Jevíčku věnován 
učitelem Kouřilem z Roubaniny a to 18. 8. 1927 na základě souhlasu tamější místní škol-
ní rady. Tento herbář byl vydán roku 1562 a vytisknut v Praze tiskařem a nakladatelem  
Jiřím Melantrichem z Aventina. 
Co víme o autorovi této dosti rozšířené publikace. Pietro Andrea Gregorio Mattioli – po-
češtěně Petr Ondřej Mattioli, se narodil roku 1501 v Sieně, Itálii. Medicínu studoval v Sieně 
a Římě. Jako lékař působil v Sieně, Římě, Tridentu a Gorizii. Mezi léty 1554 - 1564 půso-
bil jako osobní lékař místodržícího Českého království arciknížete Ferdinanda Tyrolského. 
Jeho stěžejní práci Herbář aneb Bylinář  
(v českém překladu Tadeáše Hájka z Háj-
ku) byla vydána, jak je uvedeno výše. Au-
tor herbáře se zajímal o botaniku a vyu-
žití známých i méně známých rostlin při 
léčbě tehdejších neduhů a nemocí. Své 
poznatky a vědomosti z biologie publi-
kuje i v jiných Melantrichem vydávaných 
pracích. I sám herbář byl za života au-
tora opětovně vydáván, téměř pokaždé 
byl doplněn a rozšířen o další poznatky. 
Jeho práce byly postupně překládány do 
němčiny, latiny a italštiny. Dá se říct, že 
po vydávání tištěných biblí je to dosud 
nejvíce vydávaná kniha. Roku 1564 od-
chází Mattioli do Tyrol na zámek Am-
brass spolu s Ferdinandem Tyrolským. 
Svou životní pouť ukončil v roce 1578  
v Tridentu, kde se nakazil morem.
Jak už bylo uvedeno výtisk Mattiolo-
ho herbáře se do našeho muzea dostal 
v roce 1927, v jakém stavu se neuvádí. 
Ale protože byl užíván ve škole, jako po-
můcka při výuce botaniky, prošel mno-
ha rukama a nebyl ušetřen ani působení 
prachu a vlhkosti. Jeho stránky i vazba 
byly značně poškozené a na jeho sta-
vu se podepsal i nedokonalý zásah v minulosti při snaze o jeho „opravu“, jak je vidno 
na fotografii původního stavu. Proto Městské muzeum v Jevíčku za velké pomoci zřizo-
vatele města Jevíčko přistoupilo k jeho restaurování. Byly zajištěny finanční prostředky  
z grantu Pardubického kraje (45 tis. Kč) a odborná práce studentů a pedagogů z Univerzity 
Pardubice, Fakulty restaurování – Atelieru restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů 
v Litomyšli. Práce to byla náročná, zdlouhavá, a to i díky přerušení výuky na VŠ vlivem 
covidových opatření.

Fotoaktuality

Z dotace Pardubického kraje byl restau-
rován Mattioliho herbář

Malohanácký harmonikář proběhl letos 
komorněji u zámečku

Opravený úsek silnice Z. Arnoštov - 
Křenov financovaný PK a EU

Oceněné osobnosti
Města Jevíčka
 za rok 2020
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kulturní stánek, který se však neobejde 
bez života. A patrně ani bez fundovaného  
a zainteresovaného pána neboli mana-
žera. Zřízení kulturních služeb v Jevíčku, 
ať už formou odboru městského úřadu 
či jeho příspěvkové organizace, tedy po-
dobně jako ve Velkých Opatovicích nebo 
v Konici, bude patrně nezbytností. Účel-
né zastřešení dnes veskrze separátně 
fungujících organizací a článků, například 
městského muzea, městské knihovny,  
informačního centra či redakční rady Je-
víčského zpravodaje, by mohlo jednotli-
vé činnosti a aktivity lépe provázat a tím-
to pootevřít nové prostory pro obrodu 
tradičních i naplnění výzev nových. Tyto 
prostory musí zůstat zároveň otevřené  
a nápomocné při společenských akcích 
jevíčských spolků, škol a školských zaří-
zení, uměleckých souborů, skupin, stejně 
jako kreativních solitérů. 
Otázku již započaté rekonstrukce zchát-
ralé budovy kina, je-li jí vůbec třeba, 
nemá smysl opakovaně omílat, natož 
nechat o finálních záměrech znovu hla-
sovat. Ne všichni s kardinální přestavbou 
souhlasili, což je přirozené, nicméně vět-
šina zástupců zvolených občany města 
toto smělé dílo opakovaně podpořila. Byl 
jsem mezi nimi především proto, neboť 
svým mladším a odhodlaným kolegům  
a kamarádům, kteří mě na jevíčské rad-
nici v příštím čase suverénně přečkají, 
upřímně fandím. Vždyť na co jiného než 
na budoucnost můžeme sázet. 
Apelem proto v tuto chvíli již není fak-
tická rekonstrukce budovy kina, nýbrž 
její příští funkčnost. Za stavbu přec kdosi 
zodpovídá a má ji v náplni práce. Projekt 
přešel do fáze realizace a nezbývá dou-
fat, že kalkulaci nákladů a vysoutěžený 
rozpočet nezválcuje extrémní nárůst cen 
stavebního materiálu a práce samotné. 
Výzvou a tématy musí být tedy pouze  
a jednoznačně náplň. Nikoli budova 
sama, ale její příští využití.  De facto pod-
stata věci. 
Smělé plány, vize o rozhledy jistě nezna-
menají, že se člověk nesmí poohlížet. Ba 
naopak. Dobrá znalost prostoru za zády, 
tedy cest a pěšinek ve veřejných soutěs-
kách, jež postupně zarůstají, nemůže být 
ničemu ke škodě.  Není moudrého kme-
ta, který by si alespoň jednou nepostesk-
nul, jak by si ten život kliďánko zopáknul, 
ovšem pouze v tom případě, že by od sa-
mého začátku disponoval svojí bohatou 
životní zkušeností. Což ale chválabohu 
nelze! To bychom se tu nejspíš navzájem 
definitivně požrali.  
Již sám průhled do nového prostoru 
nechť proto patří toliko těm, kteří do 
něj mají vstoupit. Oni nechť uváženě za-
bilancují a svobodně rozhodnou, kterak 
svoji příležitost uchopí a jakým obsahem 
tento prostor naplní. V jevíčském přípa-
dě plně využijí nejen interiéry budoucí-
ho kulturního centra v Kostelní ulici, ale 

Nechť je zkušenost výzvou 
Překotná a intenzivní progrese nových 
médií razantním způsobem promlu-
vila do hospodaření s časem. Člověku 
se přiblížil svět, zpřístupnilo dříve ne-
dostupné a bezbřehá nabídka kultury 
či zábavy nás nenechává vydechnout. 
Odskakujeme od jednoho rozptýlení  
k druhému, aby nám to či ono neutek-
lo. Koncert je koncert a fotbalový zápas 
evropského šampionátu svátkem. A že 
lze i tahle dosti protichůdná rozptý-
lení docela dobře zkombinovat, tedy 
hudební produkci proložit sportovním 
přenosem, jsem se nedávno utvrdil při 
návštěvě známého, který nedokázal 
oželet vystoupení českých reprezen-
tantů na Euru 2021 a zároveň mi nepře-
hrát a neokomentovat část koncertu 
naší oblíbené skupiny. Neboť kdy se 
zase uvidíme? A kdoví u čeho se sejde-
me za rok! 
Pravda, času nezbývá, a tak se není co 
divit, že postupně vlažní i zájem jevíč-
ských občanů o alternativní a edukativ-
ní kulturně-společenské aktivity pod-
porované městem. Vždyť kdo by stíhal 
ještě tohle. 
Zároveň by však nebylo úplně fér svá-
dět veškeré nezdary pouze na moderní 
trendy a vyšponovanou dobu. Nedej-
bože na koronavirus! Sebereflexe je 
nesporně gruntem rozumu. A jestli se 
nám něco nedaří doma, nemračme se 
prosím na sousedy jen proto, že jsou ve 
svých aktivitách vůčihledně úspěšnější.  
A jestliže sil a elánu kvapem ubývá, ne-
mordujme prosím závity a snažme se tu 
po sobě zanechat dojíždějící káru ale-
spoň minimálně pojízdnou. Ať si ji do 
stoupy převrátí až ti po nás, nebude-li 
již k jakékoliv potřebě. Vždyť co kdyby 
chtěl někdo využít některý z kompo-
nentů. Notabene součástku. Kdyby jed-
nu jedinou, může se hodit. 
Ať už tak či onak, kdyby nakonec vůbec 
nic, jistá zkušenost, tedy ta naše, může 
nastoupivším posloužit coby výstraha, 
odstrašující příklad. Jakože tudy cesta 
nevede.   
Poučení je každopádně důležité. I pro 
každou příští osádku, jež bude nucena 
přizpůsobit cestu kdovíjakému terénu 
v novém prostředí. Že by však došlo 
výhledově k úplné proměně kolektivu, 
jenž utváří jevíčské kulturně-společen-
ské zázemí, tomu nicméně nevěřím. 
Nebo si to nedokážu dost dobře před-
stavit.
Milníkem pro vývoj a transformaci je-
víčských kulturně-společenských aktivit 
řízených nebo jakkoli podporovaných 
správou města bude zajisté zrekon-
struovaná budova kina v Kostelní ulici. 
Městu připadne vlastní multifunkční 

Okénko radních Společenská rubrika 
Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci září 2021  
oslaví významné životní jubileum
Hana Jurková
Bohumil Tylšar
Adolf Elisek
Václav Hrubý
Olga Finsterlová
Marta Wolfová
Karla Foretová
Jana Vašíčková
Alena Spáčilová
Zdeňka Tomášková
Jiří Komárek
Alena Margetinová
Eva Matalová
Ludmila Dostálová
Miroslav Černý
Jiřina Fischerová
Štěpán Berženji
František Bušina

zároveň s nimi též obrodí a pozvednou 
celistvou kulturně-společenskou dimen-
zi přívětivého a bohatou historií opřede-
ného městečka, jež je dominantou ma-
lebného údolí a tepoucím srdcem Malé 
Hané.   
A neboť právě zde se odjakživa scházelo 
leccos, ba i ten sport míval vždy jakési 
dočinění s kulturou, stačí zalistovat v dě-
jinách Žlíbek či Eská, možnosti, jak se re-
alizovat, zapojit a být účasten, jsou proto 
jistě nepřeberné. 
A že to stále dobře funguje, jsme se 
mohli přesvědčit krátce před prázdnina-
mi během 45. ročníku Závodu míru nej-
mladších v sobotu 26. června, kdy pestrý 
kulturní program na Panském dvoře v re-
žii neúnavného nestora Antonína Dostá-
la s tahákem večera The Beatles Revival 
– Brouci nebyl cyklistickému pelotonu  

a srdnatým spor-
tovním výkonům 
kadetů z mnoha  
evropských zemí 
pouhou stafáží. 
 Rudolf Beran

radní

Autor sloupku s belgickým reprezentantem 
Yarno Van Herckem, vítězem 4. etapy 45. 
ročníku Závodu míru nejmladších  
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Společný úspěch Jevíčka a Velkých Opatovic  
s dotační žádostí o příspěvek SFDI na vybudování 

cyklostezky
Milí čtenáři zpravodaje,
22. července byly Výborem SFDI schváleny žádosti na cyklostezky pro letošní a příští rok. 
Mezi podpořenými projekty je i společná cyklostezka mezi oběma malohanáckými centry. 
Z celkových nákladů 33,6 mil. Kč byly uznatelné náklady stanoveny na 29 mil. Kč se spolufi-
nancováním 24,6 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury (tedy 85%). 
Podrobněji jsou náklady na jednotlivé úseky a stavební objekty uvedený v následující ta-
bulce:

Poté, co bylo zastupitelstvo seznámeno s touto informací, pověřilo radu města realizací 
výběrového řízení na zhotovitele stavby, které proběhne na přelomu letošního podzimu 
a zimy. S realizací pak počítáme od jarních měsíců 2022, jakmile to klimatické podmínky 
umožní, protože se budeme v rámci stavby pohybovat zejména na zemědělských pozem-
cích. Každé z kooperujících měst bude hradit úsek na svém katastru, většinu však pokryje 
dotace. Pozitivem financování je, že po úhradě povinných vlastních zdrojů a neuznatelných 
nákladů akce (cca 8 mil. Kč) budou faktury zhotovitele propláceny přímo poskytovatelem 
dotace, což enormně nezatíží rozpočty obou měst. Projekt bude dokončen v průběhu příš-
tího roku a následně předán do užívání veřejnosti. Věřme, že se v dnešní napjaté době poda-

ří vysoutěžit solidního dodavatele a zejména 
přijatelnou realizační cenu. Poděkování za 
úspěch v této první fázi patří administrátorovi 
dotace Ing. Zdeňku Bednářovi ze společnosti  
EGRANT s. r. o. Hradec Králové, Ing. Tomáši 
Rakovi, projektantovi stezky a zainteresova-
ným kolegům z Jevíčka a Velkých Opatovic  
v čele s jejich vedením.

Za řešitelský tým Mgr. Miroslav Šafář,  
místostarosta

Informace z matriky  
– oprava termínu 

Pokud  to pandemická situace dovolí,  
je na den 19. 09. 2021 naplánováno vítání 
nových občánků. 
V termínu do 08. 09. 2021 si mohou rodiče 
požádat o přivítání nově narozeného dítěte. 
V případě, že mají o přivítání zájem, žádám, 
aby se dostavili na matriku a vyplnili připra-
vený formulář. Týden před vítáním jim bude 
do schránky doručena pozvánka s konkrétní 
hodinou konání akce.  

Město Jevíčko i nadále vyplácí finanční pří-
spěvek na narozené dítě, které je přihlášeno 
k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, 
aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili 
(bez vyzvání matrikářky) na Městský úřad Je-
víčko, matriku a po předložení rodného listu 
jim bude příspěvek vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky 
osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.
                                                                           

Jaroslava Jeřábková

Restaurátorský zákrok na obnově herbáře za částku 87 tis. Kč je po-
psán na 107 stránkách. Autorka provádějící restaurátorský zákrok 
díla - Marie Vaňková - nás krok za krokem seznamuje v práci nazvané 
„Komplexní restaurování kolorovaného starého tisku“, se všemi pro-
cedurami, kterými kniha prošla (například: optický průzkum a foto-
dokumentace, vstupní analýzy, průzkum fyzického stavu objektu, 
demontáž knižního bloku, suché a mokré čištění papírové podložky, 
fixace razítek, dolévání ztrát v knižním bloku, a to je jen část úkonů). 
Další práce na knize byly spojeny s opravou desek potažených usní 
a následně seřazení jednotlivých stránek a složení celé knihy, pomo-
cí nové vazby, do původní ale zcela „nové“ podoby. Restaurovaný 
Mattioliho herbář bude opět k vidění ve vitríně Městského muzea  
v Jevíčku včetně veškerého zbytkového nebo nahrazeného materiálu z původní knihy.

Vedoucí městského muzea Mgr. Helena Ulčová

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 33. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
33. 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: 13. 09. 2021 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  03. 08. 2021
  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  

starosta města Jevíčka

DOOR TO DOOR V JEVÍČKU
Město Jevíčko bude pokračovat ve sběru závazných objednávek a následné distribuci nádob 
na tříděný odpad v systému door to door. Závazné objednávky nádob odevzdávejte nej-
později do 27. 10. 2021 do schránky Městského úřadu Jevíčko nebo Turistického infor-
mačního centra. Výdejní den v listopadu 2021 bude upřesněn.
V pátek dne 10. 9. 2021 proběhne výdej nádob v čase 9–12 hod. a 14–17 hod. v prostorách bývalého kamenosochař-
ství Na Salajce (vstup branou od sběrného dvora). Zájemce je povinen při převzetí nádoby předložit občanský průkaz  
a podepsat smlouvu o výpůjčce s městem Jevíčko. Tento výdejní den se týká těch, kteří odevzdali závaznou objednáv-
ku nádob do 31. 8. 2021.  V měsíci září proběhne svoz plastů 2. 9. 2021 a 30. 9. 2021 a svoz papíru 16. 9. 2021.

Vedení města Jevíčko
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Osobnosti Města Jevíčka za rok 2020 vyhlášeny

Usnesení 68. schůze Rady města Jevíčko konané dne 28. června 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/68R/2021 program 68. schůze rady města 

dne 28. 6. 2021
2a/68R/2021 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko 

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

3c/68R/2021 prodej starého vybavení bývalé-
ho kina ASTRA - 2 ks promítacích stro-
jů včetně příslušenství, reproduktory  
a zesilovač, plátno a oponu za nabídko-
vou cenu 12.300 Kč, kdy si žadatel dle 
zápisu na své náklady zajistí demontáž 
vybavení a odvoz

3d/68R/2021 prodej starého vybavení bývalé-
ho kina ASTRA - 314 ks dřevěných se-
daček, světel z interiéru, nápisu KINO 
z fasády budovy za nabídkovou cenu 
28.000 Kč, kdy si žadatel dle zápisu na 
své náklady zajistí demontáž vybavení 
a odvoz

3e/68R/2021 uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a společností MUNIPOLIS,  
s. r. o., Londýnské náměstí 886/4, 639 
00 Brno na zajištění služeb informač-
ního portálu Mobilního rozhlasu pro  
občany města dle podmínek uvede-
ných ve smlouvě za 2.495 Kč bez DPH/
měsíc po dobu registrovaných uživate-
lů do počtu 308 a za částku 4.990 Kč 
bez DPH/měsíc při vyšším počtu než 
308 registrovaných uživatelů a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

4a/68R/2021 ceník SUEZ za svoz nádob 240 l 
na papír a plast od domu s platností od 
1. 7. 2021

4b/68R/2021 smlouvu o využití obecního sys-
tému odpadového hospodářství a za-
jištění zpětného odběru elektrozaříze-
ní mezi Městem Jevíčko a společností 
ELEKTROWIN, a. s., Michelská 300/60, 
140 00 Praha 4, IČ: 27257843

5a/68R/2021 bezplatný pronájem městské 
chaty pro SH ČMS - SDH Jevíčko ve 

dnech 22.-24. 10. 2021 pro potřeby za-
jištění závodů hasičské mládeže - závod 
požárnické všestranosti

5b/68R/2021 cenovou nabídku firmy PK KLI-
MA, s. r. o., Peroutkova 290/5, 602 00 
Brno, IČ: 04889665 na montáž klima-
tizace TOSHIBA v serverovně budovy 
MěÚ Jevíčko za částku 46.580 Kč bez 
DPH

5c/68R/2021 zakoupení sorbentů pro JSDH 
Jevíčko za částku 14.261 Kč vč. DPH od 
firmy REO AMOS, spol. s r. o., Provozní 
5560/1b, 722 00 Ostrava, IČ: 42767181

5d/68R/2021 zakoupení pneumatik pro JSDH 
Jevíčko na vozidlo CAS 20 Renault rz 
2E0 1999 za částku 60.660 Kč vč. DPH

6f/68R/2021 dohodu o podmínkách užití míst-
ní komunikace podél Malonínského 
potoka uzavřenou v souvislosti s akcí 
„Modernizace silnice II/371 Jevíčko – 
Jaroměřice, km 19,950 – 17,100“ mezi 
Městem Jevíčko a společností EUROVIA 
CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 
Michle, 140 00 Praha 4 a pověřuje sta-
rostu podpisem dohody

7a/68R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IP-12-2011993/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemku p. č. 4848 - trvalý 
travní porost v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 1.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8a/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce 
části nemovitosti stojící na pozemku  
p. č. st. 256/10 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí Svazu skautů a skautek České repub-
liky 28. oddíl „Petra Mullera“ Jevíčko,  
z. s., IČ: 70893306, Slunečná 579, 569 

43 Jevíčko a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

8b/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce 
části nemovitosti stojící na pozemku  
p. č. st. 256/10 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí spolku Motocyklový klub Jevíčtí orli, 
IČ: 26515229, M. Mikuláše 747, 569 43 
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

8c/68R/2021 ukončení smlouvy o nájmu ze 
dne 18. 9. 2007 uzavřené mezi Městem 
Jevíčko a Rodinným centrem Palou-
ček, o. s., K. H. Borovského 465, Jevíčko  
v souladu s čl. III. této smlouvy z důvo-
du zániku organizace

8d/68R/2021 uzavření smlouvy o výpůjčce 
části nemovitosti stojící na pozemku p. 
č. st. 256/10 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí spolku Rodinné centrum Palouček  
z. s., IČ: 22667091, Kostelní 42, 569 43 
Jevíčko a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

8e/68R/2021 uzavření nájemní smlouvy o náj-
mu bytu č. 2 na adrese M. Mikuláše 551 
v Jevíčku na dobu určitou od 1. 7. 2021 
do 31. 12. 2022 dle doporučení komise 
bytové a sociální

8f/68R/2021 pronájem nebytového prostoru 
ve III. NP domu Palackého nám. 1, Je-
víčko na pozemku p. č. st. 116/1 v k. ú. 
Jevíčko-město společnosti KONSTRUK-
TA - STAVBY, s. r. o., Za Brněnskou ulicí 
4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401 
za částku 33.255 Kč/rok + úhradu 
spotřebovaných veškerých energií do  
31. 12. 2022

Rada města Jevíčko souhlasí
2b/68R/2021 s navýšením částky, o níž může 

vedoucí Střediska pečovatelské služby 
města Jevíčka rozhodovat bez předcho-
zího schválení vedením města na část-
ku 5.000 Kč. Jedná se o zajištění drob-
ných nezbytných výdajů a materiálního 

Výroční ocenění rada města tedy uděluje na základě obdržených 
nominací těmto osobnostem:
V oblasti  Osobnost spolkového života získala ocenění v kategorii 
dospělí Štěpánka Rádková za činnost v oddílu jevíčských skautů. 
V téže oblasti, ale v seniorské věkové kategorii získala ocenění paní 
Anna Langerová opět za činnost v rámci skautingu. V oblasti Ko-
lektiv spolkového života získala ocenění Družina Pampelišky ze 
spolku jevíčských skautů.
Dále rada města udělila ocenění dvěma významným lidem v rámci 
oblasti Podnikání a zaměstnanost. Jsou jimi Ing. Lenka Smé-
kalová, emeritní ředitelka Odborného léčebného ústavu Jevíčko 
a Ing. Milan Máša, jednatel společnosti Czech Blades s.r.o., kteří 
svojí profesní činností dlouhodobě přispěli k významnému rozvoji 
podnikání a udržení zaměstnanosti v našem městě i regionu.
Ještě jednou gratuluji všem oceněným osobnostem a přeji jim pev-
né zdraví a spoustu úspěchů v rámci pracovního i osobního života.

Za radu Města Jevíčka Dušan Pávek, dipl.um., starosta

Vážení občané,
již od roku 2015 rada města každoročně vyhlašuje anketu s názvem 
Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti sportovního, kultur-
ního a spolkového života. Smyslem této ankety je vyzdvihnout čin-
nost, práci a úspěchy jednotlivců či spolků, kteří působí v našem 
městě a za jejich přínosnou činnost jim vyjádřit veřejné poděková-
ní. Osobnosti v rámci ankety mohou vždy navrhovat občané měs-
ta, spolky nebo organizace a také samotní radní města. Rovněž 
tedy za rok 2020 jsme anketu vyhodnotili na základě doručených 
nominací. S ohledem na přísná covidová opatření v 1. polovině le-
tošního  roku  byl však posunut čas k vyhlášení výsledku ankety  
a rovněž veřejné předání poděkování oceněným osobnostem se 
doposud neuskutečnilo. Toto vždy probíhalo v rámci setkání spol-
ků v lednu každého roku. 
Výsledky ankety za rok 2020 schválila na svém jednání rada města 
31.5.2021 a předání poděkování vyhodnoceným osobnostem pro-
běhne v rámci veřejného zasedání zastupitelstva města v pondělí 
13. září v 16:00 hodin v sále Zámečku.
Dovolte mi tedy touto formou pogratulovat všem oceněným  
a jménem rady města i všech zastupitelů poděkovat za jejich pří-
nosnou činnost pro město Jevíčko a obyvatele města.
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zabezpečení pro činnosti Střediska pe-
čovatelské služby města Jevíčka

Rada města Jevíčko ruší
3a/68R/2021 usnesení RM č. 3c/66R/2021 

ze dne 31. 5. 2021 týkající se udělení 
souhlasu se zvláštním užíváním po-
zemků dotčených stavbou a s umístě-
ním sítí v rámci stavby „Optická síť Je-
víčko – I. Etapa“ investora společnosti 
PODA, a. s., Moravská Ostrava, 28. října 
1168/102, 702 00 Ostrava

Rada města Jevíčko uděluje
3b/68R/2021 souhlas se zvláštním užíváním 

pozemků dotčených stavbou a s umís-
těním sítí v rámci stavby „Optická síť Je-
víčko – I. Etapa“ investora společnosti 
PODA, a. s., Moravská Ostrava, 28. října 
1168/102, 702 00 Ostrava dle aktualizo-
vané situace ze dne 9. 6. 2021

Rada města Jevíčko pověřuje
4c/68R/2021 místostarostu ve spolupráci  

s Mgr. Rudolfem Beranem předlože-
ním koncepce budoucího vzniku Centra  
archeologie na Malé Hané

6b/68R/2021 místostarostu ve spolupráci  
s investičním technikem zajištěním do-
plnění projektové dokumentace a po-
volení pro ÚR v rámci akce „Prodejna 
potravin Lidl, ul. Brněnská, Jevíčko“

Rada města Jevíčko vydává
6a/68R/2021 souhlasné stanovisko k projek-

tové dokumentaci pro ÚR a ke stav-
bě „Prodejna potravin Lidl, ul. Brněn-
ská, Jevíčko“ umístěné na pozemcích  
p. č. st. 716, st. 717/1, st. 718/2, 3074/5, 
3075, 3076/3, 222/4, 228/25, 1740/13, 
1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 
3072/1, 3073/4, 222/5, 228/2, st. 517, 
1740/2, 1740/3, 1740/10, 1750/9, 
3074/4, st. 518, 3076/2, 3073/5, 187/3, 
1750/1, 1750/4, 3078, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, kde se jedná především 
o rozšíření místní komunikace ul. Na 
Rybníku a zásah do veřejných prostran-

ství Města Jevíčko a pověřuje starostu 
podpisem souhlasného stanoviska

6c/68R/2021 souhlasné stanovisko k projek-
tové dokumentaci pro ÚR a ke stav-
bě „Prodejna potravin Lidl, ul. Brněn-
ská, Jevíčko“ umístěné na pozemcích p. 
č. st. 716, st. 717/1, st. 718/2, 3074/5, 
3075, 3076/3, 222/4, 228/25, 1740/13, 
1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 
3072/1, 3073/4, 222/5, 228/2, st. 517, 
1740/2, 1740/3, 1740/10, 1750/9, 
3074/4, st. 518, 3076/2, 3073/5, 187/3, 
1750/1, 1750/4, 3078, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí týkající se zřízení sjez-
du z místní komunikace ul. Na Rybníku  
z pozemku p. č. 3072/1 na pozemek  
p. č. 3075, oba v k. ú. Jevíčkopředměs-
tí dle přiložené situace DÚR a pověřu-
je starostu podpisem souhlasného sta-
noviska

6d/68R/2021 souhlas Města Jevíčko jako 
vlastníka pozemků dotčených stav-
bou p. č. 222/4, 228/25, 1740/13, 
1740/14, 1750/5, 1750/6, 1750/8, 
3072/1, 3073/4, 3073/5, 187/3, 1750/1 
a 1750/4, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí dle § 184 a stavebního zákona se zá-
měrem stavby „Prodejna potravin Lidl, 
ul. Brněnská, Jevíčko“ po předcho-
zím seznámení se s projektovou doku-
mentací ve stupni DÚR, kdy stavební-
kem je společnost Lidl Česká Republika,  
v. o. s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 
5 a pověřuje starostu města podpisem 
vydaného souhlasu

6e/68R/2021 souhlasné stanovisko k doku-
mentaci v rámci akce „Rekonstrukce 
Sýpky na bytový dům SO 01, Přístavba 
bytového domu SO 02 a nové parko-
viště se zřízením sjezdu SO 03“ pro 
společné povolení stavby a povolení 
sjezdu s podmínkou vydání souhlas-
ného stanoviska k dokumentaci, že 
niveleta nového sjezdu bude v úrovni 
stávající nezpevněné cesty p. č. 1696/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, která slouží  
k obslužnosti sportovního areálu a tato 

cesta bude na sjezd plynule napojena 
tak, aby byl zajištěn bezpečný průjezd  
a pověřuje starostu podpisem vydané-
ho stanoviska

Rada města Jevíčko neschvaluje
7b/68R/2021 smlouvu o uzavření budou-

cí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022224/SOBS VB/1 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemcích  
‚p. č. 5330/1, p. č. 5384, p. č. 1687/3,  
p. č. 1497 a p. č. 1753/2, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí

7c/68R/2021 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022381/SOBS VB/2 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-
ní věcného břemene na pozemku p. č. 
3072/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7e/68R/2021 smlouvu o budoucí smlouvě  
o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 
107/9 v k. ú. Jevíčko-město a smlouvu  
o umístění veřejné komunikační sítě 
mezi Městem Jevíčko a společností CE-
TIN, a. s., Českomoravská 2510/19, 190 
00 Praha 9 a požaduje smlouvy upra-
vit, aby byly dostatečně ošetřeny zájmy 
majitele budovy a pozemku

Rada města Jevíčko doporučuje
7d/68R/2021 zpracovat aktualizovaný ceník na 

prodej a pronájem pozemků, který by 
vešel v platnost od 1. 1. 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
7f/68R/2021 schválit prodloužení termínu do-

končení demoličních prací č. p. 275  
a č. p. 276 na ul. Okružní I v Jevíčku do  
31. 12. 2022

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

 
   Středisko sociálních služeb Salvia, z. ú. 
   Wolkerova alej 92/18, Svitavy

oznamuje znovu zahájení provozu
detašovaného pracoviště Jevíčko 

Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 
 569 43, Jevíčko

10:15 – 11:40 hodin
30. září 2021
21. října 2021

25. listopadu 2021
Během těchto termínů můžete u sociální pracovnice zakoupit 

baterie do sluchadel značky Panasonic.

Mgr. Ludmila Benešová
vedoucí střediska sociálních služeb  Salvia, z. ú.

Ceník naturálního obilí 2021
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a.s.

a Chornická z.o.s., a.s.
Obilí se bude vydávat na posklizňové lince  

v Jaroměřicích 
od 6. 9. 2021 každé pondělí a úterý od     

   8:00 – 11:00 
 12:00 – 15:00

Zaměstnanci a pronajímatelé půdy:  
- max. 8 q obilí (pšenice, ječmen) 370,-Kč/q  

(včetně DPH).Ostatní: 500,-Kč/q (včetně DPH). 
Platba pouze v hotovosti.  

Vydávat se bude do konce května 2022.
Info: p. Martinásek tel. 725 557 779
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MUDr. Ivana Křížová
dovolená 20. 9. - 28. 9. 2021

 zástup akutní stavy  MUDr. J. Trčková,  
MUDr. Z. Šedrlová 

MUDr. Zuzana Šedrlová
volno 3. 9. 2021 PL 1. pátek

 dále změna od 1. 9. interní ambulance  
na tel č. 464 620 203 pouze úterý a čtvrtek, 

ostatní dny 739 669 993.

Pro požadavky na léky, výpisy, objednávání 
na předoperační vyšetření,... prosíme využí-
vat nový systém MEDEVIO viz naše webové 
stránky www.ordinaceplint.cz, protože tele-

fonní linka je značně přetížená.  
Děkujeme za pochopení.

Zprávy z pečovatelské služby Jevíčko
Úprava ceníku Střediska pečovatelské služby  

města Jevíčko
Vážení občané města Jevíčka a přilehlých obcí, ráda bych vás informo-
vala o změnách v Ceníku naší pečovatelské služby schválených Radou 
města Usnesením č. 2a/69R/2021 dne 21. 7. 2021. U většiny úkonů byly 
ceny sjednoceny na 100,- Kč za hodinu práce. U náročnějších úkonů 
(např. velký úklid domácnosti, celková hygiena) pak 130,- Kč za hodinu, 
sazba za kilogram prádla se nemění. K tomuto kroku jsme přistoupili 
po zvážení zvyšujících se nákladů za práci pečovatelek, cen pohonných 
hmot, energií, pracích prostředků a amortizace.
Pro názorný příklad uvedu, jak se zdražení projeví u běžného uživatele 
našich služeb. Paní XY 2x denně – ráno a v poledne - využívá úkony 
osobní hygieny a úklidu. V obou případech zde stráví pečovatelky 20 
minut čistého času, celkem 40 minut za oba denně. Za měsíc srpen tak 
uživatelka v tuto chvíli uhradí částku 1320,- Kč. V ceně je pak zahrnut  
i čas strávený cestováním za uživatelkou a nezbytnými úkony spojenými 
s péčí o její osobu. Po zdražení pak zaplatí za tu samou péči 1467,- Kč. 
Celkově pak rozdíl bude činit při každodenní péči 2 denně zahrnující vý-
měnu hygienických potřeb, mytí uživatelky, ošetření mastmi s výměnou 
ložního prádla a jejím napolohováním celkově 147,- Kč. 
Uvědomujeme si, že zdražení nebývá nikdy populárním krokem, je ale 
bohužel nezbytností a jak je patrné z rozdílu, není nijak drastické. Dal-
ší podrobnější změny budou zveřejněny v novém Ceníku na webových 
stránkách města Jevíčka. Jeho úprava se řídí úhradovou vyhláškou Zá-
kona o sociálních službách, a i přes toto mírné zdražení se pohybujeme 
i nadále pod úrovní obvyklých cen. Případné další dotazy týkající se této 
problematiky ráda podrobněji zodpoví vedoucí Střediska pečovatelské 
služby. Za Středisko pečovatelské služby, Miroslava Čepová
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V JEVÍČKU  
„VŠEUMĚL - SPORTOVCEM“

„VSTÁVAT A CVIČIT!“  Kdo by neznal úvodní větu, tak známého večer-
níčku Bob a Bobek, králíci z klobouku. Právě tato věta a všem známá 
znělka této pohádky se stala úvodní písní našeho tábora, který probě-
hl 12. - 16. 7. 2021 a kterého se zúčastnilo 30 dětí.
Tentokrát jsme se zaměřili na pohyb a sport. V pondělí jsme se věno-
vali kolektivním sportům, jako třeba přehazované, frisbee, pálkované  
a florbalu. V úterý jsme vyrazili na horolezeckou stěnu do Velkých 
Opatovic, kde se nám celé dopoledne plně věnoval pan Mgr. David 
Ševčík. Bylo to úžasně strávené dopoledne, při kterém děti překoná-
valy jak své možnosti, tak některé i svůj strach. 
Po náročném dopoledni jsme si slunečné odpoledne užili na místním 
koupališti. Ve středu přišel čas na závodivé a zábavné hry, při kterých 
děti vyzkoušely nejen svůj smysl pro soutěživost, ale užily si i spous-
tu zábavy. Čtvrtek proběhl ve znamení „retro her“. Byl to den plný 
vzpomínek, hlavně pro nás dospěláky, kteří na těchto hrách vyrůstali 
😊 Takže jsme děti učily školku s míčem a švihadlem, skákání panáka  

a gumy a na hru „Krvavý dě-
dek“ (či Krvavé koleno) si určitě 
zavzpomínají i mnozí z vás 😉 
V pátek, poslední den našeho 
tábora, přišel čas na atletický 
víceboj, při kterém děti bojova-
ly jako lvi!
Byl to opravdu smysluplně pro-
žitý týden, za který děkujeme 
dětem, kteří se našeho tábora 
zúčastnily a užily si ho spolu  
s námi.

Děkujeme Městu Jevíčko za fi-
nanční podporu. Vedení školy 
Jevíčko za poskytnutí „azylu“, 
bez kterého by se náš tábor 
nemohl uskutečnit. Všem lidič-
kám z MAS-ky, kteří nám po-
mohli s administrativou.
A na závěr moc děkuji všem 
dospělým lidičkám – Verun-
ce Zikové, Vendulce Tajov-
ské a Vítu Parolkovi, kteří do 
toho šli opět se mnou 😊  

a také našim pomocnicím  
Pavlínce Ertlové, Marušce Fal-
týnkové a Amálce Parolkové.
Děkuji vám všem. Bez vás by to 
nešlo.

Lucie Parolková

Tenisový kemp pro děti
Tenis Club Jevíčko hledá nové mladé tenisty, a proto pro začátečníky 
 i mírně pokročilé uspořádal od 23. do 27. července 2021 týdenní te-
nisový kemp na dvorcích v areálu Žlíbka.  Zúčastnilo se ho 26 dětí ve 
věku 7 – 15 let. Během pěti dní se nadšení mladí sportovci pod vede-
ním zkušených trenérů seznámili se základními tenisovými dovednost-
mi. Nácvik úderů byl prokládán nejrůznějšími hrami 
a pohybovými aktivitami zaměřenými na všeobecný rozvoj obratnosti. 
Tenisové tréninky zpestřily 
i rozmanité sportovní soutěže a míčové hry. Na závěr si všichni na pa-
mátku odnesli vedle nových zkušeností a zážitků i diplom a drobnou 
odměnu. Věříme, že tenisový areál v Jevíčku podobně ožije 
i na podzim a mnozí účastníci kempu se stanou členy TC Jevíčko  
a budou pokračovat v pravidelném tréninku.

Petr Veselka

Prázdninová dílna s knihou
Ve dnech 12. – 16. 7. se v areálu Žlíbka opět uskutečnila Prázdninová 
dílna s knihou vedená učitelkami Základní školy Jevíčko, Jiřinou Fin-
sterlovou a Hanou Veselkovou. Tábora se zúčastnilo celkem 21 dětí od 
páté do deváté třídy. Letos se sice tábor tematicky jmenoval Tajemství 
písma, ale nebyl orientován pouze na psaní. Děti si vyzkoušely ne-
jen mnoho aktivit spojených s kaligrafií, ale také zpívaly, tančily, četly, 
dramatizovaly, malovaly, vařily a staly se samotnými autory. Vrcholem 
tvořivé práce byla Hudební abeceda, Kalendář jmen a příběhy Písmo 
v písmu. Během tábora je inspirovaly knihy zejména Radka Malého 
Petra Nikla, pro kterého táborníci navrhli vlastní pohledy. Výsledky 
naší práce zašleme do nakladatelství Meandr, které jeho knihy vydává. 
Výborná parta a dobrá nálada byly zárukou zábavy s písmeny a slovy.  
Byť se občas naskytly nemilé komplikace kvůli počasí, celý tábor se 
náramně povedl. Každý táborník ze sebe vydal to nejlepší, co v sobě 
má, a opravdu každý vytvořil velmi pěkná dílka. Fotografie, film či ča-
sopis z akce můžete zhlédnout na www.klubkacko.wordpress.com.         
Příměstský tábor byl částečně podpořen z dotačních prostředků OPZ 
prostřednictvím projektu MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. 
s. Finančně akci podpořili rodiče i Město Jevíčko. Děkujeme všem za  
výbornou spolupráci. Petr Veselka a Kateřina Grulichová
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Zaklínači v Trhonicích

Skautské tábornice navštívily Bradavice
Ani letos nás opět COVID nezastavil a úspěšně jsme stanovaly na na-
šem tábořišti u mlýna v Trhonicích. Letošní tábor měl úplně jinou at-
mosféru než kdy jindy, možná to bylo z toho důvodu, že jsme se rok 
neviděly, anebo proto, že naše tábornice přijaly do školy čar a kouzel 
v Bradavicích. Na 11 dní se z nás staly čarodějky a kouzelnice a společ-
nými silami jsme přemohly poslíčky Pána Zla. 
 Kromě plnění povinností do kouzelné školy měly holky na starosti 
 i jiné věci. Byly to skautské činnosti. Mnoho z nich se letos vyžívalo  
v sekání třísek na podpal nebo i zapalování ohně křesadlem. Oblíbené 

bylo i stavění pří-
střešků a nocování 
v něm. Vyzkoušely 
si také střelbu ze 
vzduchovky.  Člo-
věk by si řekl, že 
takové věci jsou 
jen pro kluky, ale 
ve skautu tomu tak 
není. To, co umí 
kluci, umíme i my 
holky. Skautská 
praxe je velmi roz-

manitá a také je nedocenitelnou zkušeností nejen do skautského ži-
vota. Ze své vlastní zkušenosti vím, že to, co jsem se ve skautu naučila 
využívám a využívat nadále budu. Mířím tím k tomu, že skautský tábor 
není jen o hrách a srandě, ale naučí i samostatnosti a zodpovědnosti 
za sebe i za ostatní. 
Nakonec bych ještě řekla, že tábor byl velmi vydařený a všechny tábor-
nice odjížděly plné dojmů, nabité energií a motivací do další činnosti 
u nás v oddíle. 
          Kristýna Živná

Expedice PŘEVIS 2021
V druhé polovině července jsme se se staršími skauty vpravili na pěti 
denní putovní tábor do Českého Švýcarska. Ač nám velkou část puto-
vání propršelo, akci jsme si hodně užili a z Hřenska do Děčína ušli 85 
km, každou z nocí jsme spali pod převisy. Prošli jsme nejzajímavější 
místa národního parku, mj. jsme navštívili Pravčickou bránu, Dolský 

mlýn, Mariinu vyhlídku, 
Vilemininu stěnu, Dutý 
kámen, Falkenštejn, To-
káň, Úzké schody, Stří-
brný a Zlatý vrch, Jehlu, 
Pekelský důl, Ponorku, 
Sluneční bránu, Růžo-
vou, Spálenisko, Labskou 
stráž, Sněžnickou a Stolič-
ní horu. Domů jsme se 
vraceli plní dojmů a už se 
těšíme na další puťák.
Tímto bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří se dě-
tem 6x týdně dobrovolně 
a bezplatně věnují na 
pravidelných skautských 
schůzkách během škol-
ního roku, na skautských 
výpravách a konečně na 
skautských táborech bě-
hem léta. Rovněž děkuji 

Městskému úřadu Jevíčko, Pardubickému kraji a všem, kteří podporují 
skautskou výchovnou činnost, neboť i díky nim se může rozvíjet pestrá 
nabídka aktivit, které připravují naše děti na aktivní vstup do života.
S činností skautských oddílů v Jevíčku se můžete rovněž seznámit na 
síti Facebook: skupina „Skautské oddíly Jevíčko“.

                                 za jevíčské oddíly Mgr. Petr Votroubek

SKAUTSKÉ ODDÍLY JEVÍČKO

Skautský tábor však není jen o zábavě. Každá ze čtyř družin měla  
v průběhu dne i noci své povinnosti, mezi kterými se od ranní přípravy 
kuchyně přes mytí nádobí dostali k psaní kroniky a nočnímu hlídání 
tábora. Bylo až neuvěřitelné sledovat, jak si i ti nejmladší 6-7letí účast-
níci počínali. Nejen že vše zvládnuli, dokonce s nadšením chtěli vzít 
noční hlídku. 
Celkově byl zaklínačský tábor jeden z nejlepších za poslední roky. 
Skautská atmosféra naplnila na dvanáct dní zdejší lesy smíchem  
a skvělými zážitky, které si mladší skauti (vlčata) ponesou dál na své 
cestě skautingem, ale i celým životem. Za to děkuji všem činovníkům 
z Jevíčka a Moravské Třebové, kteří se účastnili příprav a samotného 
tábora.
         Petr Janíček

PROGRAM  RC  PALOUČEK ZÁŘÍ 2021
Úterky 14.00- 15.30 Volná herna, výtvarné dílny

Středy

Seniorský klub
14. 9.  Zahajujeme s písničkami
22. 9.  Podzimní vycházka
29. 9.  Cvičíme pro radost

Čtvrtky 10-11, 15.30-16.30 Volná herna, cvičení

Je tu opět léto a s ním přichází i vrchol skautského roku v podobě tra-
dičního stanového tábora v Trhonicích u Jimramova. Zážitky nerostou 
na stromech, a proto je potřeba vyrazit se skauty do přírody, kde se 
to příležitostmi na pravé dobrodružství jen hemží. Letošní tábor byl 
výjimečný cíleným zaměřením na mladší táborníky, než tomu bylo po-
sledních pár let. A uzpůsoben byl také program.
V roli zaklínačů se skauti přenesli do fantastického světa slavného pol-
ského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Na první pohled klasický 
svět plný magie je podložený slovanskou kulturou v podobě legend 
a pohádek, zaklínači jako nájemní lovci tu zápasí s různými příšerami. 

Hrdinové volí cestu mezi dobrem 
a zlem.
Jako nováčci museli projít nároč-
nými zkouškami, aby se z nich 
stali praví zaklínači. Tento výcvik 
obsahoval skautské dovednosti 
přežívání v přírodě jako je práce 
s ohněm, přespávání v přírodě, 
poznávání rostlin a zvířat, uzlová-
ní, znalost šifer a spoustu dalších. 
Aby nezůstal program jen v rámci 
učení se nových dovedností, byl 
doplněn o měkčené meče, s kte-
rými se mladí zaklínači učili zachá-
zet. To vše vrcholilo příběhovou li-
nií, jež byla představena v podobě 
hraných scén, bitev, nočních her či 
dvoudenních výprav. Atmosféru 
světa Zaklínače utvářely i výborně 
zpracované kostýmy a rekvizity. 
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Družstvo Datum Den Soupeř Čas 

Muži 14. 8. So RADIMĚŘ 17:00 

Muži 21. 8. So DLOUHÁ LOUČKA 17:00 

Muži 27. 8. Pá HRADEC N. S. 17:30 

St. žáci 29. 8. Ne POMEZÍ 10:00 

Muži 11. 9. So LINHARTICE 16:00 

St. žáci 12.9. Ne OPATOV. 10:00 

Ml. přípravka 18.9. So TURNAJ 10:00 

St. žáci 19.9. Ne JANOV 10:00 

St. přípravka 25.9. So Turnaj 10:00 

Muži  25.9. So DOLNÍ ÚJEZD B 15:30 

St. žáci 28.9. Út KUNČINA/MLADĚJOV 10:00 

Muži  28.9. Út MLADĚJOV (POHÁR) 15:00 

St. přípravka 9.10. So Turnaj 10:00 

Muži  9.10. So OPATOV 15:00 

Ml. přípravka 16.10. So TURNAJ 10:00 

Muži  16.10. So HORNÍ ÚJEZD 14:30 

St. žáci 17.10. Ne LITOMYŠL/ČISTÁ 10:00 

St. žáci 30.10. So DLOUHÁ LOUČKA/KŘENOV 10:00 

Muži  30.10. So BORŠOV 14:30 

Tradiční noční pochod  
NA HUŠÁK

Jako každý rok poslední pátek v měsíci červnu se turisté, 
cyklisté, rodiny s dětmi a všichni kdo mají rádi opékání špe-

káčků na ohni, dobrou hudbu k poslechu i tanci zúčastnili Noční-
ho pochodu na Hušák a k Holubí studánce, který je letos zároveň  
9. ročníkem memoriálu našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Po-
chod startoval tradičně v 16:30 z Tyršovy plovárny v Jevíčku, všem 
známé jako Žlíbka. Zájemci mohli ještě před samotným začátkem 
navštívit Jevíčskou věž, která je na pochod vždy otevřena. Na star-
tu nás přivítali hlavní organizátoři ze Sokola Jevíčko. Místostarosta 
Oldřich Loubal společně s bratrem náčelníkem Vítkem Musilem za-
hájil pochod klasickým „Zdrávi došli.“  Memoriálu se letos zúčastni-
lo 132 turistů, z Jevíčka, Biskupic, Chornic, Vísky, Městečka Trnávky  
a Velkých Opatovic. Na startovném se vybralo 1760 Kč, které se So-
kol Jevíčko rozhodl poukázat na transparentní účet pomoci obětem 
a řešení pustošivých 
následků tornáda na 
jižní Moravě. Pamět-
ní listy se rozdávaly  
v cíli na Žlíbkách. Zde 
si účastníci mohli 
při táboráku opéct 
párek, který získali 
za odevzdání karty  
s razítky z kont-
rolních stanovišť.  
U 1. kontroly neda-
leko pomníku Rudo-
armějců hlídkovali 
Skauti (Matěj Řehoř) 
a na Holubí studánce rozdávali razítka cvičenci z Věrné gardy (Dag-
mar Šafářová a Oldřich Loubal). K poslechu a tanci nám hrála kapela 
Kázeň, která k pochodu neodmyslitelně patří. Na večerní zábavu, 
kterou odstartovaly rytmy a zpěv blues-rockových Bluemy se přišlo 
z Jevíčka podívat téměř dvě stě dalších diváků, které přilákala vůně 
grilovaných makrel a dobrot z udírny zakáplá pivem z Poličky. Le-
tošní ročník nočního pochodu byl za nás Sokoly po všech stránkách 
vydařený. Za pořadatele bych ráda poděkovala našim sponzorům 
firmě REGAM, kavárně 2. SVĚT a Aleši Ertlovi, dále partnerům městu 
Jevíčku a lesům ČR, bez kterých by nebylo možné takovéto pěkné 
přivítání prázdnin uskutečnit. Příští rok se můžete těšit zase o něco 
víc, protože bychom se rádi k 10. výročí memoriálu MVDr. Jindři-
cha Kleibla přihlásili o pořádání SoKolního výletu s ukázkou nových 
pódiových skladeb, které nacvičuje naše Východočeská Pippichova 
župa na odložený SokolGym 2021.

Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

Kontrola U Holubí studánky 25. 06. 2021, 20:57

PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ 2021 
5. 9. 16:00 Čert nikdy nespí, synagoga
11. - 19. 9. Dny evropského kulturního dědictví,  
  více viz plakát
12. 9. 14:00 Vernisáž výstavy Cesta, synagoga
12. 9. 15:00 Setkání  Rady města s důchodci,   
  Panský dvůr
13. 9. 16:00 33. zasedání Zastupitelstva,  
  sál Zámečku
25. 9. - 26. 9. 09:00  Prodejní výstava králíků,   
  holubů a drůbeže, areál chovatelů
25. 9. 09:00 Ukliďme Česko, sraz na Žlíbkách
29. 9. - 3. 10. České dny proti rakovině
29. 9. 19:00 Radim Zenkl a Ondra Kozák,  
  synagoga
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CESTA výstava s nahlédnutím do profesní i osobní cesty 

TJ JEVÍČKO, Z.S.

Míčový sedmiboj dvojic 17. ročník
V sobotu 24. 7. 2021 proběhl v hale a  ve sportovním areálu na 
Žlíbkách již 17. ročník Míčového sedmiboje dvojic. Sedmiboje se 
zúčastnilo 11 dvojic z Mor. Třebové, Vel. Opatovic, Brna, Jevíčka 
a okolí. Utkaly se v tenise, pingpongu, nohejbale, petangu, bas-
ketbale (hody na koš), házené (hody na bránu) a fotbale (kopy na 
přesnost). Pořadí na prvních čtyřech místech.

1. Radomil Sedlák, Rudolf Grepl 41b.   
2. Patrik Vrbický, Luboš Vykydal 40b.
3. Jiří Čekal, Laďa Kritzbach  26b.
4. Aleš Vacula, Tomáš Müller    25b.

Děkujeme Městu Jevíčko, 
všem dalším sponzorům 
a pořadatelům za hladký 
průběh tohoto tradiční-
ho sportovního míčové-
ho letního klání.

Za TJ Jevíčko  
Radomil Sedlák

TENIS CLUB JEVÍČKO, Z.S.
V sobotu 31. 7. 2021 proběhl tradiční  deblový tenisový turnaj se-
niorů „ O JEVÍČSKOU VĚŽ MEMORIÁL PŘEMKA RYŠE“, 16. ročník. 
Turnaje se zúčastnilo 8 dvojic z TC Jevíčko, Prahy Radotína a Slova-
nu Svobody.
Letošní ročník  opět vyhrála jevíčská dvojice Rudolf Grepl ml. a Bro-
nislav Wetter. Ve finále se utkala s pražskou dvojicí Vlasta Sommer, 
Miloš Táborský.
Děkujeme Městu Jevíčko a všem sponzorům, pořadatelům, bez kte-
rých by tento srdeční turnaj nemohl být realizován. Velký dík pa-
tří i Pavlu Lieblovi za výtečné makrely, našim ženám, přítelkyním  
a dcerám za úžasné občerstvení a tak-
též Kavárně Bar 2. svět za občerstvení 
pro účastníky a hosty turnaje.

1. místo Grepl - Wetter
2. místo Sommer - Táborský
3. - 4. místo Veselka - Sedlák 
3. - 4. místo Drvota - Maděra

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

O víkendu 7. 8. - 8. 8. 2021 proběhl tradiční  tenisový turnaj O Jevíč-
skou věž a pohár města. Turnaje se opět zúčastnil velký počet hráčů 
z Jevíčka, Brna, Letovic, Blanska a dalších měst. Vítězem dvouhry 
se stal Kryštof Vítek z SK Tenis Tišnov. Čtyřhru vyhrál Karel Modrák  
s Kryštofem Vítkem. 
Děkujeme Městu Jevíčko a všem dalším sponzorům, pořadatelům  
a všem, kteří pomohli, za podporu tohoto tradičního jevíčského tur-
naje. 
Velké poděkování patří Rudikovi Greplovi, který se po celý víkend 
staral o přípravu dvorců, Petře Jiřičné  za přípravu výtečných kuřátek 
a klobásek a dalšího občerstvení pro hráče a pořadatele v klubovně 
TC. Za tradičně výborné občerstvení děkujeme i Kavárně Bar 2. Svět.
Taktéž poděkování do tenisového oddílu do Velkých Opatovic za 
propůjčení dvorců na několik sobotních zápasů, což nám velmi po-
mohlo k bezproblémovému odehrání celého turnaje
Oficiální výsledky najdete na www.cztenis.cz

Výsledky turnaje:
Dvouhra:
1. Kryštof Vítek
2. Jan Zezula
3. - 4. Karel Modrák
3. – 4. Tomáš Elísek

Čtyřhra:
1. Karel Modrák, Kryštof Vítek
2. Petr Bůžek, Jan Zezula
3. – 4. Jan Smékal, Jan Studený
3. – 4. Milan Frélich, Martin Bárta

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Výtvarné umění a jeho praktické části mne oslovily již v dětství na 
Lidové škole umění v Olomouci. V tu dobu tam vznikl samostatný 
výtvarný obor zásluhou Miloslava Stibora. Spolu s kolegou Milošem 
Kačírkem byli významnými výtvarnými pedagogy, kteří rozvíjeli vý-
tvarné obory v celé republice příkladem i metodikou nejen na LŠU, 
ale i na následných ZUŠ.
Rozvíjela jsem své schopnosti dle svých možností na v oboru Č-VV 
PDF UP v Olomouci a PDF UK a FF UK v Praze. Působila jsem na LŠU 
a následně ZUŠ v Jeseníku. Poté na Gymnáziu Jeseník a potom jsem 
založila v únoru v roce 1996 svou soukromou Výtvarku jako ZUŠ 
na fyzickou osobu. Po dlouhých jednáních ji Ministerstvo školství 
uznalo jako Soukromou výtvarnou ZUŠ v Jeseníku, s.r.o. Tato škola 
byla státem uznána až k září 1998 a zařazena do sítě škol ČR. Svou 
činnost ukončila k 1. 9. 2016 mým odchodem do penze.
Představuji návštěvníkům výstavy pár útržků své profesní cesty vý-
tvarného pedagoga a související osobní cesty.

Uvidíte ukázky prací mých žáků,  
u některých i jejich současnou tvor-
bu. Z prací i fotografií ze zbytku ar-
chivu poznáte atmosféru, ve které 
tvořili, a jak je vlastní práce bavila. 
Zabývali jsme se kresbou, malbou, 
grafikou (i barevným soutiskem li-
norytů), keramikou a modelováním, 
základy počítačové grafiky dle fi-
nančních možností školy a základy 
fotografie vždy úměrně věku. Práce 
jsme vystavovali nejen v Jeseníku. 
Byli jsme velmi úspěšní i na meziná-
rodních soutěžích v Lidicích či Toruni 
a vystavovali jsme oceněné grafiky 
(např. suché jehly A3) na Alšově zemi v Atriu Poslanecké sněmovny.
Mimo školní výuku, avšak v souvislosti s ní, jsme vyzkoušeli časově 
náročnější práce v Letní dílně, například tkaní na kolíčkovém stavu. 
Běžně jsme vytvářeli voskové batiky a vázanou vícebarevnou batiku 
na trička i větší keramické objekty. V létě také navíc škola nabízela 
týdenní Plenér: kresbu a malbu v přírodě.
Škola také organizovala kurzy Raku keramiky, včetně výpalu, ve-
dené keramičkou a lektorkou Janou Krejzovou z ateliéru Újezdec  
u Vysokého Mýta. Tyto kurzy byly pro dospělé, výjimečně se svole-
ním rodičů i pro studenta střední školy nebo staršího žáka v dopro-
vodu rodiče.
Současně se představuji i osobně malbou temperou či akvarelem, 
grafikou (suchá jehla), užitou grafikou pro firmu FENIX Jeseník (PF) 
a několika fotografiemi.
Srdečně Vás zvu již 12. září 2021 ve 14 hodin na vernisáž. Výstava 
potrvá do 25. září 2021.

Mgr. Hana Jurková, občan Jevíčka
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Jevíčko zavádí Mobilní Rozhlas

Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://jevicko.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Jevíčský zpravodaj
 Kulturní akce  Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů
 Nevidomí a slabozrací  Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi
 Senioři  Školství  Sportovní akce
 Zdravotnictví

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
Vyplněné registrační formuláře odevzdávejte v Turistickém informačním centru na Palackého nám. 1

Děkujeme, vedení Města Jevíčka

Jevíčko zavádí 
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete  dostávat  jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://jevicko.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:

 Krizové informace  Chataři a zahrádkáři  Dobrovolníci
 Dopravní informace  Informace z úřadu  Jevíčský zpravodaj
 Kulturní akce  Majitelé zvířat  Nabídky místních obchodů
 Nevidomí a slabozrací  Odstávky a poruchy  Rodiny s dětmi
 Senioři  Školství  Sportovní akce
 Zdravotnictví

Pro platnost registrace je nutné podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů na zadní straně tohoto registračního letáku.
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 Neděle 5. září 2021 
 16:00 hodin Synagoga v Jevíčku 
 Vstupné dobrovolné 
  

Pořádá Město Jevíčko 
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, rámeček

REHAU staví v Moravské Třebové moderní lakovací linku

REHAU je rodinnou firmou specializující se na zpracování polymerů v oblastech, 

jako je stavebnictví, zdravotnictví nebo automobilový průmysl. V České republice, 
kde se věnuje převážně automobilovému průmyslu, zaměstnává REHAU přes 1 100 
zaměstnanců. V Moravské Třebové REHAU sídlí již od roku 1995. 

Stavba moderní lakovací linky započne již v tomto roce v areálu závodu REHAU 
v Moravské Třebové.
Co by Vás na tomto projektu mohlo zajímat?
� lakovna bude uvedena do provozu na jaře roku 2023
� abychom ochránili nejen naše zaměstnance, ale i životní prostředí, budou 

využívané technologie splňovat nejpřísnější ekologické a bezpečnostní standardy
� přinese až několik desítek nových pracovních míst
� výstavba lakovny výrazně sníží uhlíkovou stopu a celý proces výroby se zkrátí z několika dní na několik 

hodin

� celá linka bude unikátním technologickým celkem

� vysoká míra automatizace a robotizace lakování nabídne skvělou pracovní příležitost odborníkům 
z uvedených oblastí

Chcete se dozvědět víc o pracovních příležitostech? Ozvat se nám můžete na: REHAU Automotive, 
s. r. o., Linhartice 177, 571 01 Moravská Třebová, petra.svarcova@rehau.com, 461 355 342.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
11. - 19. 9. 2021 

NÁRODNÍ TÉMA: „Památky pro všechny“ 

 

OTEVÍRACÍ DOBY PAMÁTEK V JEVÍČKU 

MĚSTSKÉ MUZEUM 

Sobota, neděle 11. - 12. 9.  14 - 17 hod. 

                                                             Středa 15. 9.                                                               14 - 17 hod. 

Sobota, neděle 18. - 19. 9. 14 - 17 hod. 

V rámci otevírací doby bude zpřístupněno atrium – rajský dvůr. 
 

MĚSTSKÁ VĚŽ 
Sobota, neděle 11. - 12. 9. 14 - 17 hod. 

Sobota, neděle 18. - 19. 9. 14 - 17 hod. 

 

 

 

 

V bývalé židovské synagoze bude probíhat 

od 12. 9. výstava výtvarných prací 
„Cesta“ připravená Mgr. Hanou Jurkovou 

(viz informace v samostatném textu) 
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Jakub HaderBiskupice 

160, 569 43 

Prodám dvě včelstva na rámkové míře 39 x 24.  
Kraňky mírné, nerojivé. 

Cena dohodou. Volejte: 732 774 200. 

Koupím řády a vyznamenání, i socialistické.  
Tel.: 608 420 808.
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Obec Biskupice

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

Svoz plastových pytlů: 
9. 9.

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

Svoz TDO v září: 
1. a 15. a 29.

UPOZORNĚNÍ - úhrada poplatku  
za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu dle OZV v roce 2021 
 a to ve výši 550,-Kč/poplatníka

Poplatek za psa  - sazba  poplatku za 
jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za dru-

hého a každého dalšího psa činí  
poplatek 200,-Kč/rok.

Platby za TDO a psa uhraďte  
na OÚ nebo převodem na účet 

1283423349/0800 , VS = číslo po-
pisné, občané Zálesí VS = 99+číslo 

popisné

Společenská rubrika
srpen 2021

Naši jubilanti: 

Marie Navrátilová 
Věra Somolová 
Jindřiška Svojanovská 
Zdenka Svojanovská 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Vítání občánků 
V neděli 18. 7.  prožila naše obec významný den. Bylo nám ctí přivítat naše nejmenší mezi občánky Biskupic. Jelikož nám Covidová opatření 
neumožnila vítání v roce 2020 uskutečnit, stalo se tak letos, a tak jsme přivítali občánky za rok 2020 a 2021. Mezi občánky Biskupic jsme 
přivítali Štěpána Kořenovského, Štěpána Seče, Terezu Horákovou, Sofii Derkovou, Zuzanu Poláchovou, Anežku Havlovou, Michaela Lahodu, 
Šimona Frumolta a Apolenku Čadovou.
Dětem a rodičům přejeme hodně štěstí a zdraví a spousty krásných životních příběhů.

Filip Procházka,  místostarosta obce

Pomoc bližnímu svému
Rád bych poděkoval občanům za rychlou a obětavou pomoc 
při organizování humanitární sbírky pro obce a města posti-
žené tornádem.
Podařilo se nám kontaktovat přímo zástupce postižených 
oblastí a sbírka byla směřována přímo jejich potřebám. Spo-
lečně s hasiči Jaroměřice a Jevíčko jsme vypravili celkem dva 
transporty potřebného materiálu - plachty, lopaty, smetáky, 
kbelíky, úklidová drogerie a další prostředky. Samozřejmě 
poděkování patří i vám, kdo jste přispěli finanční částkou na 
účty k tomu určené. Jedno přísloví říká „Kde jsou přátelé, tam 
je i pomoc.“ (T.M. Plautus), takže moravo, i zde máš přátele!
Jěště jednou děkuji. Filip Procházka
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
září: 
 Ladislava Vykydalová
 Ivana Henslová
 Jana Tlustošová
 Pavel Šimáček
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Sbírka pro Hrušky
Obec Chornice vyhlásila ihned po ni-
čivém tornádu řádícím na jižní Mo-
ravě finanční sbírku na pomoc obci 
Hrušky. Za dobu jednoho měsíce, po 
kterou byla sbírka vyhlášena, se po-
dařilo vybrat moc pěknou částku,  
a to 103 400,- Kč. Zároveň s vypsáním 
sbírky schválilo zastupitelstvo naší 
obce poskytnutí daru na zmírnění ná-
sledků živelné pohromy, ve výši 100 
000,- Kč, který putoval rovněž do Hru-
šek. V součtu tedy na pomoc Hruškám 
z Chornic odešlo přes 200 000,- Kč, za 
což patří všem zúčastněným veliké po-
děkování. 

      Jiří Smékal, starosta obce
Žáci ZŠ Chornice si adoptovali zvířátko 

ze Záchranné stanice volně žijících  
zvířat Zelené Vendolí

Žáci ZŠ Chornice mají „nového spolužáka“. Adoptovali puštíka 
obecného ze Záchranné stanice Zelené Vendolí. 
Na začátku byl jednoduchý nápad, který se rozrostl ve velkolepý 
projekt. Žáci uspořádali sběr starého papíru a přemýšleli, jak naloží 
se získanými penězi. Rozhodli se, že celou částku budou věnovat na 
záchranu nějakého zvířátka, které si pak si pojedou sami vybrat. Myšlenka se spontánně 
rozrostla v rozsáhlý projekt, do kterého se zapojili všichni žáci i učitelé. Sběrem papíru se 
podařilo získat téměř 3 000 Kč. 
V pátek 17. 6. se uskutečnila návštěva záchranné stanice. Adeptů na adopci bylo více, 
ale prvenství získala nádherná sovička, která všechny uchvátila svým laskavým mrkáním. 

Puštík obecný se tedy 
na rok stal naším novým 
spolužákem a za naše 
peníze bude celý rok do-
stávat krmení. Za adop-
ci jsme získali certifikát  
a cedulka se jménem 
naší školy bude viset  
u voliéry. 

Mgr. Marie Gregorová

Školáci ve Stolístku
Naše Zelená školička (1. – 5. třída) se 17. května vydala do ekocentra Stolístek v Linhar-
ticích. Nabídli nám zde širokou škálu činností nejen poučných a praktických, ale i zá-
bavných a zdravých pro naši fyzičku. Vše se točilo kolem pojmů bioostrůvky (biocentra)  
a biocesty (biokoridory). Velmi nás pobavili robůtci Ozoboti nebo hra na volavky, žáby  
a komáry. Úplně nejvíc nás bavily sběry přírodních vzorků pomocí obřích sítí na dlouhých 
tyčích. Ty jsme tahali po louce nebo nořili do rybníčku v areálu Stolístku. Co v nich uvíz-
lo, to jsme potom identifikovali pomocí klíčů k určování živočichů a rostlin. Zkrátka ani 
chvilku jsme se nenudili a nevadilo nám ani vlhko v botách. A těch kytek co všude kvetlo! 
Zkrátka už teď se těšíme na opětovnou exkurzi v příštím roce.   

Mgr. Zdeňka Macků ZŠ

Také děti ze čtvrté a páté třídy čekal zajímavý 
program uvnitř budovy Stolístku. Po úvod-
ním seznámení s paní lektorkou Ilonou Ve-
verkovou si děti vyhledávaly v mapách názvy 
českých měst a vesnic podle názvů stromů. 
Objevily tak města jako Česká Lípa, Borová, 
Březová nebo Smrčiny. Následovalo přiřa-
zování karet s obrázky stromů k výrobkům, 
které z nich člověk dokáže vytvořit. Kreativní 
tvoření s dřevěnými stavebnicemi, které ná-
sledovalo, děti velice nadchlo. Pod rukama 
jim vznikaly dřevěné roubenky nebo tvrze, 
ale hlavně si děti vyzkoušely svoji zručnost  
a fantazijní dovednosti. Celý společný program 

 byl završen výrobou jednoduchého dřevě-
ného šperku, který si všichni z tohoto výletu 
odvezli jako suvenýr.
Náš dík patří ochotným a milým lektorkám, 
které se našim dětem věnovaly a vytvořily 
pro nás všechny příjemné dopoledne v duchu 
motta „Škola hrou„

 Mgr. Milena Truhlářová
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Obec Jaroměřice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti
V měsíci září své významné narozeniny oslaví:

ANNA ŠNOBLOVÁ
LEOPOLD ÖHLER
VLASTA VYMĚTALOVÁ
ZDENKA BOHÁČOVÁ
GERD HEINLEIN
PETR KARAS
RŮŽENA ŠOBÁŇOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustily: 

ANEŽKA 
KUNOVJÁNKOVÁ 
PETRA HIKLOVÁ
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

Příměstský tábor (PT) v Jaroměřicích  
- Za pokladem

19. - 23. 7. 2021 proběhl v Jaroměřicích PT na téma Za pokladem. O 28 dětí se zde postarali 
zkušení vedoucí Karin Schlesingerová, Kateřina Doleželová (Pavla Komoňová), Radek Pudík 
a Stanislava Pudíková. PT byl určen převážně pro mladší děti (5 - 9 let), ale i ti starší si zde 
přišli na své.
Za pokladem - téma na jednu stranu zcela jedno-
značné, ale na druhou stranu tak široké, že  umož-
ňovalo dětem hledat poklady v nejrůznějších po-
dobách. A jaké poklady jsme během těch pěti dní 
našli? První den to bylo přátelství - děti se for-
mou her vzájemně seznamovaly, spolupracovaly 
a společně se zamýšlely nad podobami pokladu - 
krom drahokamů či mincí, vymyslely i poklady jako 
láska, děti, příroda . . . Ještě první den si vyzdobily 
táborové tričko. . . Následující den  jsme se ocitli 
na pustém ostrově. Zde byla naším pokladem vynalézavost. Děti si vyrobily dřevěné vory  
s plachtami a snažily se je rozpohybovat tak, aby dopluly z ostrova na ostrov. Vyzkoušely si 
také, jak těžké je přelstít obra v pohybové hře Obr lidojed inspirované četbou o Odysseovi.  
Třetí den si děti stloukly svoje dřevěné bedýnky na poklady za pomoci kolíků, kladívek a le-
pidla. Ty si pak ozdobily barvami a ozdobnými kamínky - pilovaly tak svoji zručnost. Čtvrtý 
den se vydaly po stopách polodrahokamů hledat poklad a plnit nejrůznější úkoly na stopo-
vané. Nenechaly se zaskočit ani posledním úkolem, kdy musely závěrečnou část cesty dojít 
jen podle mapy. Po nalezení pokladu si každý jeden polodrahokam mohl z truhly vybrat  
a odnést domů. Poslední den, byla naším společným pokladem radost, kterou jsme si užili 
na závěrečném karnevale a při získávání malého pohádkového pokladu. Každý kdo doká-
zal překonat překážkovou dráhu a mexického mužíka, měl svítící kamínek v kapse. Děti, 
po celou dobu tábora, který trval od 6 do 16 hodin, rády využívaly volné chvíle ke společ-
ným hrám ve venkovních i vnitřních prostorách, k jízdě na koloběžkách, k míčovým hrám, 
spontánní tvorbě, stolním hrám....Užili jsme si i hádanky, rébusy, oblíbené ranní rozcvičky  
s hudbou, gratulace k narozeninám, zpěv s ukulele, pohádku při odpoledním odpočin-
ku. Na památku dětem zůstal táborový deník se zápisky, obrázky, fotkami a zasloužený  
diplom. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem vedoucím, zvláště pak Radkovi Pudíkovi za přípravu 
dřevěného materiálu pro všechny děti, MŠ v Jaroměřicích za zapůjčení oblíbeného doprav-
ního hřiště, MAS Jevíčko za finanční podporu, obci a jejím pracovníkům za spolupráci...
Ahoj příště u dalšího dobrodružství . . . :-)                                                                                    
   Mgr. Stanislava Pudíková  - organizátorka akce

Obecní knihovna Jaroměřice 
pořádá zájezd do Moravského 

divadla Olomouc na představení: 

DOKONALÁ SVATBA 
– komedie britského dramatika 

Robina Hawdona

 V úterý 5. 10. 2021 od 19 hodin
 

Odjezd autobusu:
Biskupice - 16:30 hodin
Jevíčko - 16:40 hodin
Velké Opatovice - 16:50 hodin
Jaroměřice - 17:00 hodin
Cena: 405,- Kč (vstupenka 300,- Kč 
+105,- Kč doprava)
Zájem se zálohou potvrďte v knihovně 
do 9. 9. 2021 ( tel. 778 086 380)

Hlavní hrdina Bill se po rozlučce se svo-
bodou probouzí v jiném apartmá a vedle 
jiné dívky, než je jeho nastávající. Není čas 
ztrácet čas, protože na dveře už klepe Billův 
svědek a za chvíli i sama nevěsta…. V rolích 
ženicha a nevěsty se představí Marek Pešl 
a Vendula Nováková, dále hrají Petr Vaněk, 
Kristína Jurková, Vladimíra Včelná, Tomáš 
Krejčí a Jana Posníková. 

Slovo starostky  
- poděkování

Poděkování patří všem občanům, kte-
ří bezprostředně po řádění tornáda 
na jižní Moravě přispěli do materiální 
sbírky pro postižené obce. Dále pak 
členům Sboru dobrovolných hasičů 
Jaroměřice, kteří do sbírky dokoupili 
balené vody, konzervy a hygienické 
potřeby za nemalý obnos a vše do-
pravili přímo do postižené oblasti. 
Zastupitelstvo obce následně schvá-
lilo finanční pomoc ve výši 20 000 Kč 
pro každou z obcí Hrušky, Mikulčice, 
Lužice a Moravská Nová Ves.

Jaroměřičtí hasiči obměňují vozový 
park. Do své výzbroje převzali CAS 
TATRA 815 od Jednotky sboru dob-
rovolných hasičů z Hluboké nad Vlta-
vou.
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Módní přehlídka dne 24. 7. 2021
Tato netradiční a krásná akce, která se pomalu stala naší letní tradi-
cí se letos ze zdravotních důvodů málem nekonala. Paní Barvířová  
z firmy BB Styling Olomouc, která k nám poslední léta vozí krásné 
a originální kousky, musela pár dní před naší módní přehlídkou na 
urgentní operaci očí a řešilo se, zda přehlídku zrušit, posunout na 
jindy, případně sehnat narychlo někoho jiného.
Paní  Alenka Kriklová doporučila oslovit paní Součkovou z Koclířo-
va s její nápaditou kolekcí, ta nám účast přislíbila, ale druhý den ji  
z rodinných důvodů bohužel zrušila.

Naštěstí se znám s paní Kubí-
kovou z Velkých Opatovic, kde 
s dcerou paní Nečasovou pro-
vozují obchod Květiny a butik 
Kristýna a obě ochotně přija-
ly naši nabídku uspořádat si 
módní přehlídku a nachystaly 
6 oděvních setů našim model-
kám pro různé příležitosti. 
Myslím, že si každá žena mohla 

udělat radost nějakým jejich kouskem, jelikož ceny byly skoro za 
hubičku a těch kabelek a doplňků, radost pohledět.
O make-up našich krásných modelek se postarala naše kosmetička 
paní Plocrová a krásným slovem přehlídku doprovodila paní Helen-
ka Vykydalová.
Jako hudební doprovod si k nám odskočila slavná Madonna pod 
dohledem pana Dostála a bohaté občerstvení nabídla paní Hade-
rová z Pečené pohody a pan Bombera z naší vinotéky. Tímto jim 
děkuji za účast a jejich čas, stejně tak našim modelkám, SPOZU  
a všem, kteří se na této akci podíleli.

Obecní knihovna - Bc. Danka Machálková

Fotbalové okénko 
Jak jistě víte, po několika letech se nám podařilo postoupit do 
Krajské soutěže, a to konkrétně do  1. B třídy Pardubického kraje.  
V neděli  dne 8. 8. od 16:00 se otevřeli brány prvního mistrovského 
utkání letošního roku. Přivítali jsme silného soupeře TJ Sokol Bystré.  
Kdyby v 15. minutě na tabuli svítil výsledek 3:0 pro nás, nemohl by 
se nikdo divit. Ale Švec, Valenta J, Štefl nevsítil gól za zády dobře 
připraveného gólmana. Až v 17. minutě se vydal na svůj oblíbený 
výlet Jan Gecl a svoji slabší nohou z cca 20 metrů překonal gólmana. 
Přesto že víme o silné ofenzivní síle soupeře, tak se nám nepodařilo 
uhlídat z levé strany dobře vykombinovanou situaci až před bránu 
na naběhnutého soupeře, a rázem byl v 24. minutě stav 1:1. Vstup  
a celkově druhý poločas mě velice mrzí, protože nám vůbec nevy-
šel a tahali jsme za kratší konec. Přesto byli šance nahoru dolů, ale 
tentokrát do vedení v 83 minutě šlo zaslouženě Bystré. Vypadalo 
to, že si krásnou fotbalovou neděli pokazíme na plné čáře. Přesto 
pozitivní je, že se nám podařilo stav za necelé 2 minuty vyrovnat na 
konečných 2:2 a remíza je asi spravedlivá. Branky Gecl, Švec.
Děkujeme divákům a těšíme se Vaši podporu během sezóny. Dou-
fáme, že Vám budeme dělat radost.

 Daniel Švec, trenér a kapitán mužstva

Všechny akce se budou konat za platných epidemiologických 
opatření.
2. 9.  SLOSOVÁNÍ PRÁZDNINOVÉHO BINGA ( PŘIJĎTE, I POKUD 

JSTE BINGO NEHRÁLI) od 15. hodin do 17 hodin, divadlo 
Zdeňky Selingerové a  tvořivá dílnička paní Kulhavé (účast 
prosím potvrdit v knihovně do 1.9)

7. 9., 14. 9., 21. 9 - 18.30 - 20.00 lekce kundaliní jogy Veronika 
Vykydalová, tel . 776 724 005, veronika@jogavedomi.
com, rezervace předem z důvodu omezené kapacity lidí.

 9. 9.  VERNISÁŽ  TVORBY PANÍ JANY ANDRLÍKOVÉ od 17. 
Hodin

12. 9.  PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, VS, 
9-14. HODIN 

18. 9. – 19. 9 POUŤ, PRODEJNÍ VÝSTAVA PANÍ JANY 
ANDRLÍKOVÉ, VS otevřena od 13. do 16. h

25. 9.  VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota od 9 hodin, VS.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ZÁŘÍ 2021

Rozpis cvičení: stálý týdenní rozpis
Centrum života a podnikání – „Dvoustovka“

po masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou, 
objednání na tel: 774 226 595

út kosmetické studio LUCIE VISAGE – kosmetička Lucie 
Plocrová, objednání na tel.: 732 133 501

Výstavní síň - VS
cvičení čas lektorka

po TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková
po SM SYSTÉM (cvičení 

s gumou, zdravotní 
cviky na záda)

18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

po BODYFORM 19:00 Mgr. Lenka Kořenářová
út JÓGA od 17. 8. 16:30 Ing. Věra Benešová
st TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková
st Pilates od 15. 9. 18:00 Mgr. Jana Kamená

Nově je možnost chodit opět po letech k paní Alence Kriklové 
na orientální tance - skupina začátečnice, VS, termín se bude 
domlouvat až pokud bude zájem, je nutné alespoň 5 tanečnic. 
Registrace zájmu probíhá v knihovně.
NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME:
5. 10. úterý - zájezd do Moravského divadla Olomouc na 
divadelní představení: „Dokonalá svatba“
Humanitární sbírku pro Diakonii Broumov  
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 zpravo-
daj 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.


