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Rok skautingu v Jevíčku /1922–2022/ aneb Století skautingu v malohanácké metropoli

Fotoaktuality

Osmáci ze ZŠ Jevíčko absolvovali
lyžařský kurz s ročním zpožděním

Město zadalo přípravu dokumentace
pro komplexní rekonstrukci ulic Zadní,
Příční, K. Appla, která by mohla začít
v roce 2023

Ocenění sportovci okresu Svitavy
z Jevíčka Natálie Zikmundová
a David Huf
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kina Astra
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Restaurování palných zbraní z inventáře
Městského muzea Jevíčko

Po dohodě se zřizovatelem se městské muzeum každoročně snaží ve svých sbírkách vytipovat sbírkové předměty, které je potřeba zrestaurovat. S tímto návrhem a podporou
vedení města se obracíme na grantové programy Pardubického kraje. Tedy nejen o příspěvek na restaurování sbírkových předmětů, ale i o příspěvek pro mobiliář (výstavní vitríny),
který je v podstatě již samotný muzejním exponátem. Ale vraťme se k letošnímu výběru.
V muzeu se nachází již jen zbytek zbraní, ať sečných nebo palných. Podle zápisů z počátku
muzejní činnosti v Jevíčku (1898 až 1925) se ve sbírkách nacházelo cca 80 položek předmětů, které byly označeny jako zbraně (mezi tím i lovecké tesáky, nože, bodla, bambitky,
šavle, halapartny, dlouhé pušky), pak následovala různá příslušenství (náboje, střepiny,
váčky na prach, tašky na náboje a další). Do dnešních dní se zachovalo v muzeu 6 kusů
dlouhých palných zbraní.
Při jejich bližším prohlédnutí jsem zjistila, že pažby u některých exemplářů jsou napadeny červotočem, kovové části, jako hlavně, jsou rezavé a mechanismus zámků poškozen. Přesto jsou na nich krásně
vypracované detaily, malé dřevořezby na pažbách a propracované patky pažeb, nebo drobné
detaily a štítky výrobních firem.
Tyto sbírkové předměty pochází od jevíčských občanů, kteří je
darovali v minulém století muzeu.
Tyto zbraně mají, jako sbírkové
předměty, zajisté svoji vypovídací hodnotu. Nejedná se jen
o příklady využití zbraní v armádě,
kam bychom mohli zařadit třeba
pruskou pěchotní pušku značky
„Dreyse“, ale i pro účely sportovní
a lovecké, jako například dvě perkusní terčovnice nebo kulovnici. A právě na tomto místě bychom se mohli zmínit o zálibě jevíčských měšťanů z druhé
poloviny devatenáctého a první poloviny dvacátého století.
V „Pamětech“ Jana Vrbického se hovoří o „Střelnici“, objektu
záměrně vybudovaném v severovýchodní části města po
roce 1840 pro uspokojení zájmů občanů - tedy pro střelbu
do terčů. „Střelnice“ nesloužila jen pro zálibu střelby úzkému okruhu zájemců. Byl tu vybudován i hostinec, a proto
objekt a jeho okolí bezprostředně za městem sloužilo jako
výletní místo pro občany celého města. Provozovatelé byli
zřejmě velmi podnikaví, protože u „Střelnice“ vybudovali
i malé lázně sestávající se ze šesti kabin s dřevěnými vanami a kotlem na ohřev vody. Činnost střeleckého spolku ve
„Střelnici“ později pro nezájem mladších ročníků skončila,
a to v roce 1910. Objekt chátral a v roce 1926 byl přestavěn
na obytné stavení. Pokud má čtenář zájem o bližší informace o střeleckém spolku, může
se začíst i do knihy „Jevíčko v letech 1848–1918“, autora Jaroslava Pinkavy. Tato publikace
uvádí další detaily o existenci původního střeleckého spolku.
Vraťme se ale zpět do dnešních dnů a k podstatě záměru muzea. Navrhla jsem soubor
palných zbraní k restaurování a obrátila se na odborníky z oboru restaurování zbraní. Původně zaslané fotografie zbraní i jejich detailů však nebyly pro restaurátory dostačující.
Následně jsme se dohodli, že osobní prohlídka zbraní je nezbytná, jak pro objektivní posouzení jejich stavu, tak pro jejich bližší určení. Zbraně byly proto odvezeny do restaurátorské dílny Technického muzea Brno k posouzení. A zde je na místě dát slovo odborníkům, kteří své poznatky shrnuli do konzervátorsko - restaurátorského záměru, který je
i součástí žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Pardubického kraje v programů péče
o muzejní sbírky. Posudek zjevného stavu zbraní je tedy stručně následující: poškození
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Okénko radních
V projektu přestavby
a rekonstrukce požární
zbrojnice jsme za polovinou

V létě tohoto roku budou dokončeny
rozsáhlé stavební úpravy a opravy požární zbrojnice, které jsme zahájili na jaře
loňského roku. Přestavba a rekonstrukce se dotýká celého objektu, a zatímco
v případě garáží a zázemí jednotky se
jedná o novostavbu, v administrativní
a školící části se řeší zejména rekonstrukce interiéru. Kromě činnosti SDH
a práce s hasičskou mládeží bude
v těchto prostorách probíhat také odborná příprava členů výjezdové jednotky JPO II. Protože o výjezdové části
zbrojnice jsme naše čtenáře už v minulých číslech zpravodaje informovali, zaměřím se nyní na stávající část budovy.
Kromě opravy omítek, podlah, dispozičních úprav příček, výměny dveří, zárubní a topných těles vč. rozvodů, dojde
v rámci revitalizace vnitřních prostor
také ke kompletní obnově silnoproudé
i slaboproudé elektroinstalace v objektu, která je řešena samostatným projektem. V rámci
realizace dojde i ke snížení a zateplení
stropů s novými svítidly.
Stávající prostory neprošly od sedmdesátých let
minulého století zásadní rekonstrukcí,
a proto město Jevíčko přistoupilo z důvodu snížení energetické náročnosti
budovy a celkové modernizace k těmto stavebním úpravám, které vycházejí
z požadavků sboru, jednotky a doporučení stavebního dozoru.
Na akci bylo zastupitelstvem schváleno poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu města ve výši 2,9 mil Kč bez
DPH, přičemž podobně jako u výjezdové části se snažíme zajistit spolufinancování z dotačních zdrojů. Konkrétně
je již potvrzena dotace 200 tis. Kč přes
Místní akční skupinu MTJ, o 1,5 mil. Kč
byl požádán Pardubický kraj. Důležité je
zmínit, že podstatnou část demoličních
a pomocných stavebních prací provádí
členové sboru a jednotky brigádnickou
formou ve svém volném čase, za což
jim patří poděkování. Za spolupráci při
koordinaci činností děkuji starostovi
sboru J. Bidmonovi a veliteli jednotky
S. Ducháčkovi.
Měsíční přehledy o výjezdech jednotky za uplynulý rok si můžete prohlédnout na webu města. Naše jednotka je
zařazena jako JPO II/1, což znamená,
že zajišťuje výjezd jednoho družstva
o počtu 1+3 do pěti minut od vyhlášení poplachu. Věřím, že díky zkvalitnění

zázemí a prostředí požární zbrojnice dojde v budoucnu k personálnímu posílení
jednotky z řad mladých hasičů a zákonná
povinnost obce na poli požární ochrany
a krizové pomoci bude nadále zajišťována ve vysokém standardu jako doposud.
Kromě poděkování přeji všem zasahujícím hasičům, aby řešení všech mimořádných událostí mělo pro ně a postižené
šťastný konec, byť moje přání vyznívá až
idealisticky.
Pro zdárný průběh celého projektu je
také důležité, že první prosincová kontrola provedená pracovnicemi Regionálního centra IROP Pardubice dopadla
v pořádku a bylo při ní konstatováno,
že realizace projektu probíhá v souladu
s pravidly dotačního programu. Po dokončení probíhajících stavebních prací
před námi do budoucna bude ještě stát
otázka rekonstrukce oplocení dvora z ulice K. H. Borovského, který bude mimo
jiné využíván pro parkování vozidel hasičů přijíždějících k zásahu. Nejdůležitější však je, že tato důležitá infrastruktura
města projde radikální modernizací a po
stavební stránce nebude vyžadovat na
dlouhou dobu zásadní investice.
Teplé a povzbudivé
jaro přeje nám všem
Miroslav Šafář
Pokračování ze str. 1
dřevěných částí červotočem, kovové materiály poškozeny korozí a s tím související
nefunkčnost. Následně bylo dohodnuto
provést nejnutnější opravy pažeb a zamezení jejich další poškozování červotočem, provést vyčištění a zakonzervování kovových
částí, přiznání všech pohledových prvků (ozdobné vyřezávání či vlysy) a původních štítků či označení výrobce. Je též dohodnuto,
že u zbraní nebudou doplňovány chybějící
části (součástky zámků či vytěráky, pokud
u zbraní nebyly). Zbraně zůstanou nadále
nefunkční, pouze jako připomínka jejich působení ve válečné době nebo k uspokojování zalib měšťanů. Předpokládaná hodnota
restaurátorských prací byla stanovena na
115 tis. Kč, z nichž, věřme, více než polovinu
pokryjí dotační prostředky.
Mgr. Helena Ulčová, vedoucí muzea

Aktuální informace
o počtu obyvatel

Počet obyvatel k 31. 12. 2021: 2748
(Jevíčko 2684 a Zadní Arnoštov 64)
Počet lidí odstěhovaných: 55
Počet lidí přistěhovaných: 42
Počet narozených dětí: 37
Počet úmrtí: 30
Počet sňatků: 24
Nejstaršímu občanovi Jevíčka bylo v roce
2021 97 let
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům Jevíčka,
kteří v měsíci březnu 2022
oslaví významné životní jubileum

Marie Nejedlá

Marie Křupková

Vojtěška Šimková

Květoslava Dvořáková
Miloš Vykydal

Jana Hronková
Miloslav Macoun
Anna Schneiderová
Marie Gerišová

Marie Buličková
Karel Heger

Marie Šulová

Drahomíra Kobelková

Žádná slova nemohou vyjádřit
náš zármutek…
Dne 21. 2. 2022

uplynul rok od úmrtí
pana

Jiřího Grünwalda.
Děkujeme všem,
kteří s námi vzpomenou,
manželka Marie, dcera Iveta
a syn Leoš s rodinami.

Měsíčník města Jevíčka
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Anketa nejlepší sportovec
okresu Svitavy pro rok 2021

15. února proběhlo v Tylově domě v Poličce slavnostní vyhlášení nejlepších sportovců
v okrese Svitavy za minulý rok. Pořadatelem této tradiční ankety je Regionální sdružení
sportů Svitavy – ČUS Pardubického kraje. I naše město nominovalo úspěšné sportovce,
kteří nám dělají dobrou reklamu v tuzemsku i zahraničí. Twirlerka Natálie Zikmundová,
mistryně ČR a čtvrtá z mistrovství Evropy obsadila 5. místo v kategorii dorostenců, prvoligový fotbalista a autor 9 ligových gólů Pardubic v loňské sezóně, David Huf, byl oceněn
v kategorií „Krajánek“. Natálie navíc předvedla v rámci společenského večera velice povedené vystoupení a prezentovala krásu svého sportovního odvětví. David Huf obdržel
ocenění z rukou legendárního hokejisty
a trenéra Vladimíra Martince, několikanásobného mistra světa a olympijského medailisty. Oběma oceněným sportovcům gratulujeme, přejeme jim další sportovní úspěchy
a pevné zdraví. Poděkování patří též rodinám sportovců a jejich podporovatelům.
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Město Jevíčko

Městský úřad Jevíčko

INFORMACE
o konání 39. zasedání
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko informuje o konání
39. 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: 14. 03. 2022 od 16:00 h
Program:
bude zveřejněn 7 dní
před zasedáním
na úřední desce
V Jevíčku dne 11. 02. 2022
Dušan Pávek, dipl. um. v. r.
starosta města Jevíčka

Vedení Města Jevíčka

www.jevicko.cz

Od 14. března budou na
obvyklých stanovištích
přistavovány ocelové
kontejnery na bioodpad.
Žádáme občany, aby
zmenšovali délku ukládaných větví a šetřili tak
prostorem v kontejneru.
Současně je zakázáno
ukládat bioodpad mimo
kontejner!
Děkujeme, technická
údržba města Jevíčko.
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Opačný směr

Autobus Jevíčko – Brno od 1. 3. 2022

Vážení občané,
po společném jednání starostů obcí našeho regionu a paní senátorky Vítkové z Boskovic
se podařilo zajistit dočasné dopravní spojení mezi Jevíčkem a Brnem, které nahradí po
dobu výluky železniční tratě Blansko – Brno zrušenou autobusovou linku Moravská Třebová
– Brno. Předpoklad provozu linky je rok 2022. Naším cílem a snahou budou další jednání o zajištění provozu této linky, případně podobného dopravního spojení i nadále, tedy
po dokončení opravy železniční tratě mezi Blanskem a Brnem. Velmi důležitá pro budoucí provoz linky je její naplněnost, proto doporučuji všem cestujícím, kteří na trase cestují
a linka splňuje jejich časové a cestovní představy, aby ji maximálně využívali a upřednostnili
tuto možnost před individuální přepravou osobními automobily. Rovněž bych nyní také
rád poděkoval všem občanům, kteří se do jednání o zajištění dopravní obslužnosti zapojili
svým osobním jednáním či dopisem zaslaným přímo na Jihomoravský kraj, což mělo jistě
svoji nezanedbatelnou váhu.
V praxi se bude jednat o jeden autobus, který v průběhu svojí trasy změní pouze číslo linky,
ale cestující nebudou muset přestupovat, jedná se tedy o přímé spojení Jevíčko – Brno.
Níže předkládáme informace ze společnosti KORDIS JMK k uvedenému spojení:
Provoz začne od 1. března
2022. Pro cestu do Brna si cesJízdní řád spoje:
tující koupí již v Jevíčku jízdenku na 10 zón za 78 Kč (senioři
nad 65 let potřebují jízdenku
Linka 251
Jevíčko
4:32
5:17
zlevněnou A za 19 Kč). Pokud
by v Brně chtěli pokračovat od
Boskovice
5:12
6:09
Kr. Pole do centra městskou
dopravou, pak si už v JevíčLinka 234
Boskovice
5:12
6:12
ku koupí jízdenku na všechny
Blansko
5:48
6:48
zóny za 86 Kč (senioři nad 65
let pak jízdenku zlevněnou
Linka xS2K Blansko
5:54
6:54
B na všechny zóny za 39 Kč)
a v Brně mohou dojet městBrno, Kr. Pole nádraží
6:21
7:21
skou dopravou do cíle.
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Usnesení 37. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 17. ledna 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/37Z/2022 program 37. zasedání ZM konaného dne 17. 1. 2022
2/37Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr.
Miloslav Parolek, Ing. Pavel Vykydal, Bc.
Jan Finsterle
5a/37Z/2022 cenovou nabídku firmy BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a,
568 02 Svitavy, IČ: 64257614 na akci:
„Zpracování projektové dokumentace
na opravu vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Zadní, ul. K. Appla a ul.
Příční v Jevíčku“ za nabídkovou cenu
468.205 Kč bez DPH
5b/37Z/2022 smlouvu mezi Městem Jevíčko a
firmou BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy na akci: „Zpracování projektové dokumentace opravy
vodovodu, kanalizace a komunikace na
ul. Zadní, ul. K. Appla a ul. Příční v Jevíčku“ za nabídkovou cenu 468.205 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
6/37Z/2022 cenovou nabídku firmy VPO
OKNA Blansko, s. r. o., Vodní 640/7,
678 01 Blansko, IČ: 29001765 na dodávku a montáž otvorových prvků bytového domu Nerudova 529a
v Jevíčku za částku 142.455,31 Kč bez
DPH dle předložené cenové nabídky
a pověřuje referenta SBF vyřízením objednávky
7/37Z/2022 prodej pozemku p. č. 2673 v k.
ú. Zadní Arnoštov M*** H***, Zadní
Arnoštov *** a E*** H*** Brno za cenu
116.500 Kč + úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě
2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko a M*** H***
a E*** H*** na prodej pozemku p. č.
2673 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
8/37Z/2022 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na
rok 2021 č. 7
9a/37Z/2022 přílohu č. 8 ke směrnici o cestovních náhradách dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV č.
511/2021 ze dne 15. 12. 2021 s účinností od 1. 1. 2022
9b/37Z/2022 ceník s uvedenými cenami pro
prodej pozemků v katastrálních územích Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí
a Zadní Arnoštov s okamžitou platností
9c/37Z/2022 záměr prodeje pozemku p. č. st.
623 v k. ú. Jevíčko-předměstí a kupní
cenu ve výši 800 Kč/m2
9d/37Z/2022 záměr opravy a renovace kříže
v Zadním Arnoštově dle cenové nabídky Kamenosochařství Hemzal, Jiráskova
359, 798 52 Konice, IČ: 02097206 ve
výši 148.000 Kč bez DPH s možností
spolufinancování dotací Pardubického
kraje na památkovou péči

za nepředvídatelnou krizovou situaci
v podobě vzniklé epidemiologické situace a následné krizové řízení-pandemie Covid-19, tzn. řešení problémů ve
městě, na úřadě, koordinace postupu
se školami zřízenými městem v souvislosti s tímto onemocněním i s ostatními
složkami IZS a řešení havárie týkající se
městských hradeb, jejich sesun do soukromých objektů, zajištění bezpečnosti
osob a majetku, získání prostředků na
jejich revitalizaci a za částečné vykonávání činnosti nad rámec svých vlastních
pracovních povinností týkající se investiční činnosti města po dobu absence
investičního technika
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
předložené zápisy a usnesení z 36. zasedání

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/37Z/2022 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing.
Romana Müllera a Ing. Jaroslava Zezulu
Zastupitelstvo města Jevíčko souhlasí
9e/37Z/2022 s návrhem „Urbanistické studie
na řešení rekonstrukce ulic Kostelní,
Horní Farní a Komenského nám., Jevíčko“ s připomínkami dle zápisu na dopracování parkovacích míst v dané lokalitě
s respektováním povahy obytné zóny
Zastupitelstvo města Jevíčko přiděluje
4/37Z/2022 mimořádnou odměnu uvolněným
funkcionářům - starostovi a místostarostovi města ve výši dle přílohy zápisu

www.jevicko.cz

ZM, 79. a 80. schůze RM bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za
období měsíců říjen až prosinec 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
informaci o aktuální situaci ohledně nemovitých věcí - pozemku p. č. 61, pozemku p. č. st.
82, jehož součástí je dům č. p. 276, a pozemku
p. č. st. 83, jehož součástí je dům č. p. 275, vše
v k. ú. Jevíčko-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
informaci starosty o pořízení a financování nového svozového vozidla pro svoz bioodpadu
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
přehled příjmů a výdajů Jevíčského zpravodaje
za rok 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci
měsíce prosince 2021
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Měsíčník města Jevíčka
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MUDr. Zuzana Šedrlová

Neordinuje 4. 3. 2022 - 1. pátek,
dovolená 14. 3. - 18. 3. 2022,
sestřička v ordinaci přítomna
15. 3. - 17. 3. 2022.

MUDr. Ivana Křížová
Neordinuje 11. 3. 2022
– 2. pátek

Informace z matriky – vítání dětí

Město Jevíčko, Sbor pro občanské záležitosti na den
24. 04. 2022 naplánovalo vítání nových občánků.

V termínu do 13. 04. 2022 si mohou rodiče požádat o přivítání nově narozeného dítěte. V případě, že mají o přivítání
zájem, žádám, aby se dostavili na matriku a vyplnili připravený formulář. Týden před vítáním jim bude do schránky
doručena pozvánka s konkrétní hodinou konání akce.
Město Jevíčko i nadále vyplácí finanční příspěvek 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 Jevíčko, 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

www.jevicko.cz

MUDr. Hegerová Petra – dětská
ambulance v Městečku Trnávka
Od 1. 3. 2022 rozšiřujeme ordinační hodiny. Ordinovat
budeme 5 dní v týdnu. Do ordinace registrujeme nové
pacienty. Všechny změny a informace jsou aktuálně na
webových stránkách: www.mudrpetrahegerova.cz,
tel. kontakt do ordinace: 461 329 213
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 - 11:30
NEMOCNÍ

12:00 - 16:00 16:00 - 18:00
prevence
pro pozvané

7:30 - 10:00
NEMOCNÍ

10:00 - 12:30
prevence

8:00 - 11:30
prevence

8:00 - 11:30
NEMOCNÍ

7:30 - 10:00
prevence

12:00 - 14:00
NEMOCNÍ

12:00 - 14:00
pro pozvané

10:00 - 12:00
NEMOCNÍ
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ROZHOVOR

Pan Karel Skácel, referent Správy bytového a nebytového fondu Města Jevíčko.
Dobrý den, děkujeme, že jste svolil k rozhovoru.
Nerad, pod nátlakem. I tak přeji dobrý den.

BŘEZNOVÉ
PRANOSTIKY

Jak dlouho již pracujete na místě bytového referenta?
Od druhého čtvrtletí roku 2019.

• Bouřka v březnu klade na dobrý
rok.

Stačil jste se již seznámit s veškerou agendou a nájemníky?
Ano.

• Březen bez vody, duben bez trávy.

Je těžší kancelářská práce tzv. papírování, nebo komunikace s lidmi?
Komunikace či práce s lidmi.

• Březen hřmí – květen sněží.

Myslíte si, že je městských bytů dostatek?
Je to otázka pohledu, zda se na věc budeme dívat pohledem pracovníku Města, kteří se
o agendu a administrativu starají, nebo z pohledu potřebnosti.

• Březen, za kamna vlezem.

Váží si nájemníci pronajatých prostor, ať bytových či nebytových, nebo byste přivítal lepší pravidelnou péči o městský majetek?
Zkušenosti za těch pár let mi říkají, že ve většině případů neváží. Přijde mi, že je zažitý
názor, je to Města, tak co bych se o to staral a udržoval. Mohl bych uvést mnoho příkladů
doložených fotografiemi, ale to by bylo na dlouho.
Plánují se větší investice do bytových jednotek?
Je otázkou, co myslíte větší investicí. Do bytových jednotek se každoročně investuje do
různých oprav, úprav či rekonstrukcí více jak jeden a půl milionu korun.
Mimo to v roce 2019 proběhla kompletní rekonstrukce – zateplení dvou bytových domů na
ul. K. Čapka, která si vyžádala náklady ve výši přibližně 10 milionů korun, v roce 2020 byla
dokončena celková výstavba bytového domu na ul. Barvířská s náklady přesahujícími výši
12 milionů korun, v roce 2021 byla zahájena rekonstrukce bytu na ul. Třebovská s předpokládanými náklady ve výši 1 milion korun a různé další. Takže z daného je zřejmé, že se
Město do svých objektů investuje nemalé částky. I tak je stále co zlepšovat a opravovat.

• Březnový sníh škodí polím.
• Druhdy i v březnu hýl na nos se
posadí.
• Lépe býti od hadu uštknut, nežli
v březnu od slunce ohřitu.
• Suchý březen, chladný máj
– bude humno jako ráj.

Víme o Vás, že jste aktivním členem jevíčských dobrovolných hasičů, máte ještě další
koníčky?
Na nic jiného moc nezbývá čas, baví mě řemeslná práce všeho druhu, takže občas „něco“
ukutím.
Protože máte bratra dvojče, ptáme se, stále si vás lidi pletou? My totiž máme někdy
s totožností problém 😊.
Nejste v tom samy, takových je spoustu, ale za ta léta jsme si už navzájem zvykli.
Děkujeme za rozhovor.
Já také.

TIC Jevíčko

První úspěch Emmy Bílkové v twirlingu

V roce 2019 jsem oslovila rodiče Emmičky Bílkové, zda by jejich
dcera nechtěla zkusit dělat tento krásný sport, který se jmenuje
twirling. Emmičky pohybového nadání jsem si všimla v mažoretkách Amorion Jevíčko (za tento tým jsem závodila několik roků).
Rodiče souhlasili, a tak jsem s Emmičkou začala individuálně trénovat.
V lednu 2022 se Emmička zúčastnila první větší soutěže v Moravské Třebové, která nesla název
Moravskotřebovský twirling.
V
kategorii
Juvenile
C
obsadila Emmička druhé místo
v rytmickém tanečním sólu, za
což jí patří obrovská gratulace
a přeji jí, ať se jí nadále daří.
Děkuji jejím rodičům za to,
že Emmičku podporují v tak
krásném sportu. Mým přáním
je, aby Emmička vydržela dělat twirling co nejdéle, a aby ji
bavil, protože dosáhnout v jakémkoliv sportu dobrých výsledků, vyžaduje velkou dřinu
a trpělivost.
Natálie Zikmundová

www.jevicko.cz

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.

Měsíčník města Jevíčka
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GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Zprávy z DM

Během ledna se studenti věnovali především učení a vylepšování
svých výsledků k 1. pololetí ve škole. Jako odreagování jsme jim na
DM nabídli „bleskové“ vědomostní pexeso organizované p. Vafkovou a promítání dokumentu o humanitárních organizacích s následnou diskuzí, které zajistila p. Blahová.
V první polovině února se vystřídaly na lyžařském výcviku v Říčkách první a druhé ročníky. Po dlouhé době si všichni mohli užít
dostatek sněhu. Na DM se studenti mohli zapojit do překonávání Intrrekordů – v počtu kliků za 2 minuty, v navlékání korálek na
čas a v sezení na výdrž zády u zdi. Všechny nově vzniklé osobní
rekordy změřila a zaznamenala p. Vafková. Svátek svatého
Valentýna jsme oslavili pečením brownies pod vedením
p. Gnipové. Velmi zajímavá
byla beseda s naší studentkou
4. ročníku Lycea Terezou Čapkovou, která vyprávěla o svém
ročním studiu v USA, kam se
dostala v rámci vzdělávacího
programu Erasmus. Dozvěděli jsme se podrobnosti o životě v hostitelské rodině v Coloradu, o systému amerického školství a mnoho
dalších zajímavých i užitečných informací.
Mgr. Darina Gnipová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JEVÍČKO

Okénko ZUŠ Jevíčko

Dne 2. února 2022 proběhlo v Základní umělecké škole Jevíčko školní
kolo pěvecké soutěže. Zúčastnilo se celkem pět soutěžících - Edita
Nárožná I. kategorie, Natálie Dokoupilová II. kategorie, Klára Nárožná
III. kategorie, Marie Faltýnková V. kategorie a Eva Žouželková
V. kategorie. Všechny soutěžící získaly ve svých věkových kategoriích 1. místo s postupem
do okresního kola. Moc
jim gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole soutěže, které se
koná ve čtvrtek 24. února
2022 v Poličce.
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OHLÉDNUTÍ ZA PÁTRACÍ HROU
„HLEDÁME RYCHLÉ ŠÍPY“
V JEVÍČKU 2021

17. 12. 2021 proběhlo v jevíčské synagoze vyhodnocení pátrací
soutěže „HLEDÁME RYCHLÉ ŠÍPY v Jevíčku“.
Hry se zúčastnilo celkem 40 pátračů, z nichž nejvzdálenější byli
z Brna, jinak většina byla z Jevíčka a nedalekého okolí do 10 km.
Rychlé šípy se skrývali na pavlači domu č. 16 a nejlépe vyfotit je
bylo možno z ulice Úzká.
Hra pod hlavičkou SPJF (Sdružení
přátel Jaroslava Foglara) probíhala už podruhé za tradiční podpory města Jevíčka, které poskytlo
zdarma prostor Synagogy na vyhodnocení a také drobné dárky
a pamětní listy.
Brněnská buňka SPJF věnovala pro
všechny soutěžící spoustu cen a tři
vylosovaní šťastlivci získali tričko
s kresbou Pavla Čecha. Chtěl bych
touto cestou poděkovat za spolupráci panu starostovi Dušanu Pávkovi, Pavlu Vykydalovi, pracovnicím Turistického informačního centra, panu Bartuňkovi, paní Minaříkové,
paní Malé a panu Kritzbachovi.
Za SPJF Petr Prosser
Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.
a Chornická z. o. s., a. s.

příjímá od 7. 3. 2022 objednávky naturálií

Krmná řepa - 400,- Kč/ar (cca 5q), platba na účet
č. 29315591/0100 do poznámky: řepa, jméno, bydliště
Brambory tříděné - platba až při odběru
Objednávky krmné řepy do 15. dubna 2022.
Objednávky přijímá: Veronika Biberle Haderová, DiS.
na tel: 606 058 140

Mgr. art. Ondřej Čada,
ředitel ZUŠ Jevíčko

Poděkování

Za Základní uměleckou školu Jevíčko bych
se chtěl rozloučit s panem Júliem Gubčou,
který v neděli 13. února 2022 nečekaně
odešel do muzikantského nebe. Byl jedním
ze zakládajících členů školního orchestru
Základní umělecké školy Jevíčko Etien Band
a dlouholetým příznivcem naší školy, za
což mu patří velké poděkování. Budeme na
něho vzpomínat jako na výborného muzikanta, který vždy na pódiu rozdával radost,
úsměv a nadšení.
Mgr. art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko

www.jevicko.cz
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PRACUJTE

PRO CELÝ SVĚT
DO VÝROBY HLEDÁME
• Dělník sklářské výroby
• Mechanik údržby forem
• Pracovník
s elektro vzděláním
• Směnový mistr

• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
• +7 dní volna navíc pro pracovníky
v nepřetržitém provozu
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)
• příspěvek na penzijní pojištění
(až 1 090 Kč)
• home oﬀice u vybraných pozic
• příspěvky na stravování
• zvýhodněné simkarty
pro zaměstnance a jejich rodiny
• odměny za pracovní výročí
• odměny za výsledky
hospodaření společnosti
• možnost školení, zvyšování
kvaliﬁkace a odborného
růstu v rámci společnosti

GLASS
that WORKS
SINCE 1827

Pro více informací se obracejte na:
Pavla Sekaninová | M +420 605 838 654
E pavla.sekaninova@sklomoravia.com

www.sklomoravia.com

www.jevicko.cz
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Směnový elektrikář
pro závod Jevíčko
Hledáme kvalifikovaného odborníka i absolventa!
Co Vám můžeme nabídnout?
nástupní mzdu pro odborníka od 37.800 Kč
nástupní mzdu pro absolventa od 26.800 Kč
…a širokou škálu benefitů!

Jaká bude Vaše pracovní náplň?
• oprava a údržba elektrických prvků, instalace el. rozvodů
• vedení záznamů o závadách a nedostatcích a jejich aktivní odstraňování
• podpora provozu a řešení vzniklých problémů
• ostatní údržbářské práce

Zajímá Vás, jaké jsou podmínky? Kontaktujte nás!
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Zuzana Štěpánková, 725 817 177, zuzana.stepankova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

Automotive

www.jevicko.cz
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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.

!!TVRDÉ DŘEVO!!
Prodám palivové dřevo štípané měkké/tvrdé rovnané
100 cm délka, sypané 25-50 cm délka. Hájenka Šebetov
tel.: 606 893 919, e-mail: zouharhonza@email.cz.

www.jevicko.cz
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Historické čtení na pokračování – František Plech napsal o Maříně 3. díl
Mařín byl přifařen do Křenova a tamtéž i přiškolen, i když jako osada patřil k Zadnímu Arnoštovu. Počet padlých v 1. světové válce:

sloužící vojáci, poddůstojníci, důstojníci a jejich manželky, ale vojáci v záloze, na dovolené, jsou povinni již platit.

Mařín3 (1914 Frenzl Alois, 1915 Neubauer Johann, 1920 Heger
Ludwig /Brno/)
Zadní Arnoštov, Lípa (Langendon) a Víska
cca 48
Jevíčko
51

Statistické údaje k počtu obyvatel a domů.
Nejprve tabulka k srovnávání počtu domů/obyvatel roku 1834 podle údajů na mapě politického okresu Moravská Třebová z r. 1882:

10. října 1938 byly do Sudet a tím do Německa připojeny obce
Zadní Arnoštov, Langendon, Mařín, Křenov, Dlouhá Loučka, Víska
a Chornice. Toho dne večer ve 20 hodin byl Křenov obsazen říšskoněmeckými oddíly Wehrmachtu za velkého jásotu obyvatel. Štáb
se ubytoval v prázdné budově fary, protože místní farář P. Alois
Pospíšilík 8. října 1938 faru opustil a přestěhoval se do Velkých
Opatovic. Náhradou přišel p. Franz Winter, kooperátor z Kunčiny
a farnost se rozšířila o obce Zadní Arnoštov, Langendon a Mařín.
Farnost Křenov změnila děkanství z Velkých Opatovic na Moravská
Třebová dnem 1. listopadu 1938.
Nový farář P. Franz Müller nastoupil až 17. dubna
1940. I když byl Zadní Arnoštov a Langendon z Jevíčka vyfařen, zesnulí z těchto obcí byli pochováni stále
na hřbitově u kostelíčka sv. Bartoloměje za Jevíčkem
s německým obřadem. K tomu třeba přidat, že v území Sudet došlo od 1. května 1939 k „odluce církve od
státu“ a občané dle příjmů církvi platili. Osvobození od
placení byli nezaměstnaní, odkázaní na veřejnou práci, cizozemští sezónní dělníci, branci, pokud vykonávají
dvouletou aktivní brannou povinnost, dobrovolně déle

Zadní Arnoštov

Langendon

Mařín

Přední Arnoštov

Dlouhá Loučka

Křenov

Mařín

domů
obyv.

domů
obyv.

Obec

66/573

Janůvky

16/114

Šnekov

19/117

Celkem

Zadní Arnoštov domů
obyv.
Lípa

Domů/
obyvatel

Obec

1900
74
533
20
125

19
122

Březiny

101/804

Víska

55/436

Chornice

175/1590

Jevíčko

100/778
1930
76
483
19
89

18
88

1946
79
(16)
19
18
?

2002
(32)
69
2
2

8
1

Domů
/ obyvatel

40/305

33/201

78/575

50/363

138/927

397/2884

2005 2007 2008
58

67

67

2
2

2
2

2
(2)

8
-

8
5

8
(5)

K existenci rumpálové studny na Maříně.
Rumpálové dvouosé zařízení nad sedmdesátimetrovou studnou
bylo jediným zdrojem pitné vody. Hloubení studny do 30 metrů
bylo dokončeno v roce 1793, později byla značně prohloubena na
dnešních 74 metrů. Do hloubky původních třiceti metrů je studna
vyzděna lomovým kamenem. Železné jsou osy a dříve i lana na
velkém bubnu. Zajímavé jsou zářezy v nosném trámoví k nasazování jednotlivých os. Klika na dolní ose je pozdějšího data. Prvně se
soukolí uvádělo do pohybu otáčením dřevěného kola s úchytkami.
Dřevěné palce horního kola zapadaly do vysekaných otvorů dolní
osy. Bezpečnost jednotlivých součástí zabezpečovalo šest obručí.
Do doby obnovy rumpálu na Maříně stálo soustrojí u rekreačního objektu „Eden“ 2,5 km za Jevíčkem před Odborným léčebným
ústavem.
František Plech

www.jevicko.cz
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Obec

Společenská rubrika
Naši jubilanti:

Leden:

Anna Pešková
Zdenka Šebková
Rostislav Parolek
Únor:

Františka Žouželková
Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní spokojenosti.
Z našich řad odešli:

Marie Sedlatá

(1. února se dožila významného
životního jubilea 95 let a zároveň byla
nejstarším občanem obce)

Bohdan Král
Václav Žáček

Rodinám vyslovujeme upřímnou
soustrast
Nově narození občánci:

Vojta Jakab

Blahopřejeme rodičům i dětem

Biskupice
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘ ADU

Omezení úředních hodin na OÚ v Biskupicích
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti bude OÚ v Biskupicích

od 14. 3. do 29. 4. 2022 pro veřejnost uzavřen.

Poplatek za TDO a psy uhraďte pokud možno do tohoto data nebo převodem na účet.
Pro úhradu v hotovosti bude termín prodloužen do konce května 2022.
Děkujeme za pochopení

Úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního
odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV v roce 2022 je
stanoven ve výši 600,-Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle této
vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného
kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
30. dubna a do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ (v úřední dny úterý
středa, středa) nebo na účet č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete
pro platbu přes účet jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí uvedou
před číslo domu 2 (např. Zálesí 1 VS 21).
Také je nutno uhradit poplatek za psa-sazba poplatku za jednoho psa činí
150,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,-Kč/rok.
Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na webu obce, případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.
Dalibor Šebek, starosta obce

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů:

16. 3.

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

Svoz TDO v březnu

2. a 16. a 30.

www.biskupice.cz
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Třešňová alej

Bystrý turista a občan si jistě všiml, že stará třešňová alej směrem
ke Kříži na Horce dostává novou tvář. Rád bych vám tedy představil
tento projekt. Parcela je v katastru vymezena jako ostatní komunikace. Vede k poutnímu místu – křížku na kopci zvaném Horka.
Historická alej třešňových stromů odumřela, na místě zůstalo zachováno několik přestárlých jedinců. Výsadbou nové aleje bude
obnoven významný liniový krajinný prvek, který obnoví spojení
obce s dříve navštěvovaným poutním místem. Do zemědělsky využívané krajiny se vrátí mizející prvek ovocného stromořadí. Budou
vysazeny staré odrůdy, odolné k namrzání i chorobám a škůdcům.
Realizací aleje stromů bude rozčleněna zemědělsky intenzivně obdělávaná část katastru. Vznikne liniový krajinný interakční prvek
v délce 443 m. Výsadba přispěje ke zlepšení přírodních podmínek
v lokalitě, souvisejících se změnou klimatu – dojde k místnímu snížení přehřívání půdy, zamezení půdní eroze, zvýšení schopnosti
zásaku srážkové vody do půdy. Alej bude sloužit též jako větrolam. Výsadba stromů zlepší prostupnost krajiny pro zvěř, vytvoří
podmínky pro úkryt a zlepší potravní možnosti živočichů a hmyzu.
Odrůdy třešní byly vybrány tak, aby byly odolné proti namrzání
a chorobám i škůdcům. Dále bylo třeba zohlednit hledisko opylovačů. Všechny odrůdy jsou relativně odolné k suchu, vlhčí půdu
potřebuje odrůda Karešova. Tento požadavek je třeba řešit v prvních letech závlahou.
Prunus avium Burlat - třešeň Burlat: raná třešeň odolná vrtuli
třešňové, tmavá polochrupka, sklizeň 2. třešňový týden, odolná
proti mrazu, opylovači Hedelfingenská a Karešova.

Prunus avium Kaštánka - třešeň Kaštánka: tmavá srdcovka, raná
odrůda s vysokou plodností, odolná proti praskání a červivosti,
opylovači Burlat, Karešova, Napoleonova.
Prunus avium Karešova - třešeň Karešova: tmavá srdcovka, zraje ve 2. třešňovém týdnu, odolnost proti mrazům vysoká, nebývá
napadána vrtulí třešňovou, vyžaduje více vláhy, vhodní opylovači
Granát a Kordia.
Prunus avium Napoleonova - třešeň Napoleonova: mrazu odolná, spolehlivě rodící, pestrá světlá chrupka, odolná mrazu, sklizeň
5. třešňový týden, opylovači Hedelfingenská,, Karešova.
Prunus avium Granát - třešeň Granát: tmavá chrupka s pevnými
plody, odolná, sklizeň 4.-5.třešňový týden, odolná, opylovač Hedelfingenská.
Prunus avium Hedelfingenská - třešeň Hedelfingenská: pozdní
odrůda, tmavá chrupka, plody vydrží dlouho na stromě, odolná,
opylovači Napoleonova, Granát, Kordia.
Prunus avium Kordia-třešeň Kordia: tmavá chrupka, plody vydrží dlouho na stromě, odolná proti hnilobě, sklizeň 6. třešňový
týden, opylovač Hedelfingenská.
Výsadbu bychom rádi realizovali v dubnu 2022 a rád bych vás tímto
k výsadbě pozval. Vše bude ještě s předstihem avizováno. Můžete se tak stát kmotrem třešně a být u zrodu obnovené třešňové
aleje, aby i budoucí generace nás a našich potomků
měli možnost procházet se pod rozkvetlými třešněmi
a přijímat sladké plody přírody.
Filip Procházka, místostarosta obce

PŘ ÁNÍ

8. března

I když už nejsem
miminko, mám tě ráda,
maminko, a to čím dál víc,
proto ti chci říct:
Ať sluníčko se na tebe
dnes směje a celý den tě
dobrý pocit hřeje, ať na
Den žen splní se ti
cokoliv na světě,
moc rádi, naše milá
maminko, máme tě.

www.biskupice.cz
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Chornice

Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti
Naši jubilanti v měsíci
březnu:

Marie Fischerová
Aleš Macháček
Josef Vymětal
Josef Kopka
Lenka Vaňousová
Alena Zezulová
Helena Majerová
Ivana Popelková
Josef Greguš
Josef Pecha
Dana Vodáková
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné
zdraví v dalších letech.
Nově narození v obci Chornice:

Amálie Bubáková

Blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a radosti.

Z ÁKL ADNÍ ŠKOL A CHORNICE

Recitační soutěž na 1. stupni

Opět jsme po roce uspořádali tradiční recitační soutěž na naší škole.Předcházela jí pečlivá příprava básniček v jednotlivých třídách, kde si děti vyzkoušely přednes před spolužáky. V pátek,
11. února, nastal den D, kdy se děti společně sešly a recitovaly. Musíme ocenit vhodný výběr textů,
které byly vtipné a přiměřené věku dětí.Nejlepší recitátoři byli za svůj výkon odměněni pamětní
medailí a diplomem.
Recitační soutěž má svůj velký význam jednak při procvičování paměti, ale hlavně pro překonání trémy
a ostychu při vystoupení před ostatními diváky. Děti se na letošní soutěž svědomitě připravily,
a proto si zaslouží velkou pochvalu.
Učitelky 1. stupně ZŠ

Švihadlový čtyřboj

Už delší dobu žáci trénovali přeskoky přes švihadlo. Ti nejlepší byli vybráni a postoupili do okresní soutěže
v Moravské Třebové, která poté vyhodnotila vítěze. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách – přeskoky odrazem
snožmo, vzad, střídnonož přednožením levé a pravé nohy a přeskoky jednonož.
Všichni skákali, seč jim síly stačily, avšak nejvíce se dařilo Marušce Pazdírkové ze 2. třídy. Umístila se na krásném 2. místě.
Maruško, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Kateřina Hlaváčová, ZŠ

www.obecchornice.cz
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Chornice,
ve
spolupráci se sdružením Podané ruce, zorganizovala
opakované
očkování bez registrace proti COVID 19.
Očkovací tým nás navštívil celkem
šestkrát a poskytovanou službu využilo v součtu 344
občanů z Chornic
i blízkého okolí.
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„CHORNIČTÍ SOKOLÍCI“ po dvou letech opět
na závodech v ZIMNÍM ČTYŘBOJI

Mládež z TJ Sokol Chornice, z.s. i navzdory hojnému onemocnění Covid-19 odjela v sobotu 12. února 2022 na Krajskou soutěž v zimním čtyřboji do Pardubic. Celkem 108 sportovců
závodilo ve šplhu na tyči, skoku z místa, hodu na koš a člunkovém běhu na čas.
13 sokolíků se ve svých kategoriích umístili takto:
1. místo: Denisa BODLÁKOVÁ, Hana KOPKOVÁ, Karel FRANTA
2. místo: Matěj GETZL
3. místo: Adrian KRÁTKÝ
4. místo: Dana Božena SCHWARCZOVÁ, Jan HOLAS, Tomáš KOPKA
7. místo: Tomáš VAŠÍČEK
8. místo: Matěj BUCHAR
11. místo: Matěj VAŠÍČEK
16. místo: Berenika VACHUTKOVÁ
17. místo: Sofie SKALICKÁ
V doplňkovém závodu ve skoku přes švihadlo museli
soutěžící provést co nejvíce přeskoků po dobu 30 s.
I této soutěže se někteří zúčastnili:
1. místo:
Hana KOPKOVÁ, Jan HOLAS,
Tomáš Kopka, Karel FRANTA
3. místo:
Denisa BODLÁKOVÁ, Adrian KRÁTKÝ
4. místo:
Matěj GETZL
8. místo:
Dana Božena SCHWARCZOVÁ
10. místo: Sofie SKALICKÁ
12. místo: Berenika VACHUTKOVÁ
Všem závodníkům gratulujeme a také touto cestou
děkujeme za vzornou reprezentaci TJ Sokola a obce
Chornice.
za TJ Sokol Chornice, z.s. Alena Fiebichová

www.obecchornice.cz
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Jaroměřice
Karneval v herničce

V naši herničce proběhla v pátek 4. 2. 2022 první
akce s názvem Herničkový mini karneval, kterého
se zúčastnilo celkem 24 dětí. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci bylo nutné omezit kapacitu
účastníků na minimum. Děti si užily soutěže a diskotéku. Každý kostým byl řádně odměněn. Tímto
děkujeme firmě S-cart pana Ladislava Sekaniny
za poskytnuté dary. Tu největší odměnu si však
odnesl Tomášek Rössler– vítězná sovička, kterou
vybrali sami rodiče svým hlasováním. Všem zúčastněným patří velké poděkování. Budeme se
těšit na další akce, které pro Vás chystáme.

V měsíci březnu své významné narozeniny
oslaví:

ELIŠKA DOSEDLOVÁ
JOSEFA MONTAGOVÁ
JIŘÍ PAZDÍREK
VĚRA KRAVÁČKOVÁ
MARIE MACKERLOVÁ
PETR ZÁKOSTELECKÝ
LUDMILA VÁCLAVKOVÁ
JOSEF SLUNSKÝ
BEDŘICH CRHA
EMILIE DÜRROVÁ

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

K jaroměřickým občanům se přiřazuje:

JAN VESELÝ

Chlapečkovi i rodičům přejeme pevné zdraví
a hodně radostí ze života.
Řadu jaroměřických občanů opustili:

FRANTIŠEK PŘIDAL
ANTONIE ČAPKOVÁ
ANNA CRHOVÁ

Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám.

Poplatky 2022

Poplatek ze psa pro rok 2022 činí:
• 100 Kč za prvního psa
• 200 Kč za druhého a každého dalšího
psa
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2022
Poplatek činí 700 Kč/osobu nebo rekreační objekt.
Osvobozeni od poplatku jsou občané
s trvalým pobytem v obci, kteří v kalendářním roce 2022 dosáhnou věku 80
a více let.
Poplatky jsou splatné jednorázově v termínu od 1. března do 30. dubna 2022
- na účet č. 3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést číslo popisné,
- v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice (pondělí a středa od 8 do 17 hod.)
Vodné a stočné pro rok 2022
vodné 49,60 Kč/m3
stočné 39,- Kč/m3
Mgr. Iveta Glocová

Za herničku Kateřina Kobelková

ZŠ Jaroměřice opět proráží na pódium

Adriana Pudíková, Kristýna Jakubcová a Jiří Beneš – to jsou tři stateční, kteří postoupili z celkového počtu 6171 soutěžících do 2. kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého
chemika České republiky. V tomto kole porovnali síly se 453 žáky z pěti
českých krajů – Pardubického, Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a Vysočiny. Kristýna Jakubcová obsadila 52. místo, Jiří Beneš
55. místo a Adriana Pudíková se probojovala do první třicítky nejlepších chemiků a postupuje do 3. regionálního kola, které se uskuteční
16. března 2022 na SPŠCH v Pardubicích. V měsíci dubnu 2022 pak proběhne slavnostní vyhlášení výsledků v ABC Klubu Pardubice a všech 30
soutěžících bude oceněno věcnými cenami od sponzorů soutěže. Naposledy se takový úspěch podařil před 4 lety naší žákyni Anetě Nechutové,
která v letošním školním roce maturuje, chemie zůstala jejím koníčkem a již nyní je přijata
na Vysokou školu chemicko-technologiockou v Praze.
Přejeme Adrianě Pudíkové mnoho úspěchů ve 3. kole soutěže a děkujeme všem třem
žákům za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Věra Grimmerová

Prosba o větší kvalitu třídění

V průběhu měsíce února letošního roku jsme se společně s Technickými službami Malá
Haná potýkali s problémem, kam vyvézt BIO odpad z hnědých popelnic. V kompostárně nám ho odmítli převzít, protože obsahoval spoustu nežádoucích příměsí, především
plastových sáčků, ale někde i stavební sutě. V tom okamžiku není jiné řešení, než takový
odpad odvézt na skládku, bohužel za téměř čtyřnásobnou cenu.
Zásadním problémem je, že bio zbytky není možné vhazovat do popelnic v igelitových
sáčcích či taškách, ale je nutné je do sběrných nádob z těchto obalů vysypat. V případě
že nedojde v této věci k nápravě, budou zbytečně utráceny peníze občanů i obce a konečným důsledkem bude výrazné navýšení plateb za odpady. Stát nám nastavuje přísná
kritéria pro třídění druhotných surovin, která
bez řádného a poctivého přístupu všech
nejsme schopni splnit.
Je to možná otřepané
klišé, ale tady opravdu
každý z nás může přispět svou pověstnou
„troškou do mlýna“.
Děkuji touto cestou
všem, kteří poctivě‚
a správně třídí – má to
smysl.
Mgr. Iveta Glocová

www.jaromerice.cz

Měsíčník města Jevíčka

Březen 2022

/ 19

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE V BŘEZNU 2022
Akce se budou konat pokud nám to epidemiologická situace umožní.
Sledujte, prosím, webové stránky obce https://www.jaromerice.cz/,
nebo FB Obecní knihovny, tam se včas dozvíte, zda se akce bude
konat.

1. 3. - 31. 5. JARNÍ BINGO S KNIHOVNOU, přijďte si pro úkoly
a těšte se na pěkné ceny😊
4. 3. VERNISÁŽ OBRAZŮ PANA BERNARDA ze Křetína, pátek, 17:00,
VS. Výstava bude přístupná do 29. 4. 2022 v otevírací době knihovny
6. 3. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9:00-14:00, VS.
11. 3. KINEZIOLOGIE CESTA K UZDRAVENÍ S PANÍ JINDŘIŠKOU
HELLEROVOU, pátek, 17:00, VS. Vstupné 80 Kč. Prosíme, rezervace
místa předem na tel. 737 801 190. Těšíme se na Vás.
25. 3. KOSMETICKÉ OKÉNKO SE STUDIEM LUSTY JANY DRAČKOVÉ,
pátek, od 17:00, VS. Paní Dračková používá přírodní kosmetiku
PEVONIA, přijďte ji zdarma vyzkoušet. Vstupné je dobrovolné.
28. 3. JARNÍ POVÍDÁNÍ A TVOŘENÍ S PANÍ SPISOVATELKOU
ANDREOU POPPROVOU, 1. – 3. třída ZŠ, pondělí, VS knihovny, od
13:30 hodin. JARNÍ DÍLNIČKA S KUTIKULÍNEM – tvoření pro děti,
rodiče i prarodiče, VS, od 16:30 hodin. Paní spisovatelka přiveze
s sebou knihy k zakoupení za výhodné ceny. Vstupné na dílnu je
50 Kč, nutná je rezervace míst na dílnu do 18.3.2022.
Připravujeme:
1. 4. NOC S ANDERSENEM, Obecní knihovna a ZŠ Jaroměřice
2. 4. JÓGOVÝ SEMINÁŘ S PANÍ VERONIKOU VYKYDALOVOU,
S GONGEM A TIBETSKÝMI MÍSAMI, sobota, 16–19 h. VS
9. 4. JARNÍ TRH, 9. – 13.h., VS Obecní knihovny a prostory kolem CŽP
(knihovny)
20. 4. Zájezd do Kulturního centra Semilasso Brno na představení:
„MŮŽEM I S MUŽEM“. Komedie o tom, co ženy dělají, když je
nikdo nevidí. Prosíme uhradit divadlo v knihovně do 18. 3., cena je
630 Kč. Hrají: Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková
a Kateřina Kaira Hrachovcová. Odjezd autobusu bude kolem 17.
hodiny, časy odjezdu autobusu v okolí upřesníme v dubnovém
zpravodaji.
Podaruje někdo nebo prodá staré pohlednice Jaroměřic? Ozvěte se na
tel. 739 205 015 paní Brunové (Srncové)
Knihovna je 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 a v 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

www.jaromerice.cz
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Hledá na pozici:

Elektrotechnik
Zámečník / Svářeč
Kontakt:
Filip Beránek
E-mail: Filip.beranek@mivalt.eu
Tel.: 602 678 260

Borotín 206, 679 37 Borotín
w w w . m i v a l t . c z

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji

1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou 270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu
v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.
Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj
v elektronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

www.jevicko.cz

