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Návštěva výstavy RML „Mincovní poklad  
z Vysoké“ stála za to

Archeologický výzkum a jeho realizací získané nálezy 
vzbuzují u široké veřejnosti zájem. Natož pak v případě 
„depotu“ jinak v tomto případě řečeno mincovního pokla-
du. Náhodný objev většího počtu mincí (200 kusů) byl ná-
lezcem a poctivým oznamovatelem v jedné osobě učiněn 
před dvěma lety u obce Vysoká. A v tomto okamžiku začal 
archeologům závod s časem, jednak, jak ochránit lokalitu 
s nálezem před „zájmem nezvaných výzkumníků“ a pak 
také, jak zajistit její průzkum. A to ještě netušili, co vlastně 
vše bude předmětem započatého výzkumu a následně 
nálezu. Součinnost musela vzhledem k hodnotě nálezu 
poskytnout i Policie ČR. 
Podívejme se na časový sled událostí: nálezce přijel za  
archeology do Jevíčka, v době, kdy byl prováděn záchranný archeologický průzkum v ulici 
Barvířská v rámci výstavby obecního bytového domu, tj. v červenci roku 2020. Následovaly 
práce v terénu a v roce 2021 bylo s nálezem dále odborně pracováno: čištění a konzervo-
vání, numizmatické určování a další práce s tím spojené. Celkem bylo nalezeno 7099 mincí 
různých hodnot, použitého mincovního materiálu, ražeb a dalších rozličností. Mince byly 

zařazeny většinou do období 16. a 17. století, 
ale našlo se i pár z 15. století. Jak při vernisáži 
uvedl ředitel litomyšlského muzea, Mgr. René 
Klimeš, za nalezené mince si vlastník ve své 
době mohl koupit pěkný dům nebo třeba 70 
krav.
Zúčastnila jsem se vernisáže výstavy „Min-
covní poklad z Vysoké“ 29. dubna spolu 
se zástupcem města Jevíčka Mgr. Mirosla-
vem Šafářem. Mohu vám říct, byl to zážitek,  
a to nejen pro odborníky z řad numizmati-
ků. Jako malou „ochutnávku“ uvedu několik 
podrobností z mincovního depotu: dukáty 
– Nizozemská republika 1606 -1650, dukáty 
– Benátsko 1578 - 1585, mírový dukát měs-
ta Norimberk 1635, pražské groše (ražby z let 
1471 – 1596), ale nejvíc bylo grošů tzv. bílé 
ražby (z let 1573 - 1619) a grošů tzv. tříkrej-
carových. Tolary byly stříbrné, několik mincí 
zlatých. Nejstarší je však polský půlgroš Vla-
dislava II. Jagellonského z let 1431–1434. 
Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout raž-
by z různých mincoven pomalu z celé Evropy. 
Mince pocházejí z velkého území – od Bená-
tek po Litvu, od Nizozemí po Sedmihradsko. 
Pro ty, kteří si nedovedou představit výše 
uvedené poslouží určitě několik názorných 
fotografii. Výstava bohužel trvala pouze do 
15. května 2022, ale věřím, že to nebyla po-
slední prezentace tohoto nálezu. Zástupci re-
gionálního muzea v Litomyšli plánují ještě le-
tos v obci Vysoká vznik informačního panelu 
týkajícího se nalezeného pokladu. Zdejší lou-
ka odkryla poklad, jehož hodnota přesahuje 
hodnotu deseti milionů. Zajímavé informace 
naleznete také na webu Svitavského deníku.

 		 	 Mgr.	Helena	Ulčová,	
vedoucí	městského	muzea	

Fotoaktuality

...a také pěveckým sborům, které roze-
zvučely bývalou synagogu

Při stavbě cyklostezky došlo i na archeo-
logické nálezy z raného středověku

První květnový víkend patřil opět  
mladým cyklistům z celé Evropy

ve zdraví
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Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červnu 2022 
oslaví významné životní jubileum

Ladislav Vašíček
Dana Hotařová
Ludmila Novotná
Pavel Dostál
Ludmila Hrubá
Marta Šilhánová
Antonie Šudáková
Jarmila Slechanová

 
širokou veřejnost. Nyní ve spolupráci  
s našimi přáteli z Univerzity Hradec Krá-
lové a Archeologického ústavu AV Brno 
vymýšlíme koncept expozice z doby řím-
ské.
Zda záměr dojde svého naplnění nezá-
leží pouze na nás, ale pevně věříme, že  
v době zahájení další sezóny archeolo-
gického bádání prof. Droberjara, centrum 
otevřeme. Aktuálně je v přípravě prezen-
tační materiál mapující přítomnost řím-
ských legionářů v Jevíčku navazující na 
skládačku o Germánech vydanou pod 
hlavičkou CERGA již v loňském roce. Zá-
věrem bych naše čtenáře velice rád po-
zval ke shlédnutí nového tříminutového 
propagačního filmu o Jevíčku, který na-
leznou na našem webu v sekci „Video-
galerie“. Letecké snímky Jevíčka pořízené  

z dronu pro nás profe-
sionálně zpracoval pan 
Jaroslav Horák a stojí za 
podívání.

  Pohodové	léto	přeje	
Miroslav	Šafář

Jevíčko archeologům zaslíbené
Titulní stránka červnového zpravo-
daje se blýská unikátními mincemi  
z Vysoké, ale pozorný čtenář jistě za-
znamenal ve fotoaktualitách informaci  
o probíhajícím archeologickém výzkumu  
v tělese budoucí cyklostezky do Velkých 
Opatovic. Opět jsme kopli do země  
a opět mají ar-
cheologové žně. 
Na pláni se rýsují 
obrysy raně stře-
dověkých obydlí 
– kůlových sta-
veb, sídlištních 
jam, které byly pravděpodobně součás-
tí zaniklé vesnice. Ta mohla být podle 
četných nálezů zvířecích kostí v místě 
jedním z hospodářských zázemí vznika-
jícího města. Dataci do 12. století bude 
nutno ještě ověřit, avšak archeologové 
z Regionálního muzea v Litomyšli opět 
úspěšně odkrývají další střípek středo-
věké historie Jevíčka.
To, že Jevíčko obývali lidé odnepamě-
ti, dnes víme jistě, svědčí o tom čet-
né archeologické nálezy napříč všemi 
významnými historickými epochami. 
V okolí Jevíčka nalezneme doklady  
o lidské činnosti z dob, kdy toto území 
obývali Keltové vytlačovaní ještě před 
přelomem věků Germány, kteří zase  
v období Markomanských válek museli 
snést bezprostřední přítomnost římské 
vojenské síly. A po nich přišli Slované, 
jejichž potomci v kraji, přes který od 
nepaměti vedly významné migrační  
a dopravní trasy, zůstali. Výzkumy Fre-
isingovy při stavbě německé dálnice 
Vratislav – Vídeň však s jistotou pro-
kazují i dávnější přítomnost pravěkého 
osídlení.
Proto cítíme určitý dluh vůči našim 
občanům i návštěvníkům královského 
města v oblasti prezentace nejnověj-
ších poznatků z oblasti archeologic-
kých bádání a zpřesňování obecně 
známých historic-
kých faktů. Prv-
ní vlaštovkou by 
mohl být pláno-
vaný vznik Centra 
římsko–germán-
ské archeologie 
v Jevíčku pod 
zkratkou CERGA  
v prostorách  
v bezprostřední 
blízkosti stávajícího muzea. Že umíme 
nechat oživnout historii, jsme již proká-
zali v rámci Roku římsko–germánských 
válek na Malé Hané, který vrcholil na 
přelomu května a června 2019 festi-
valem Jevíčkovění a třídenním ma-
ratonem tematických akcí pro školy  

Okénko radních

Architektonická studie pro rekonstrukci ulic Kostelní, 
Horní Farní, Komenského náměstí

Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o zpracování studie opravy ulic Kostelní, Horní Farní a Ko-
menského náměstí a případně požádat o Váš názor k návrhu.
Úvodem musím říct, že zastupitelstvo města schválilo zpracování architektonické studie  
v roce 2021 prostřednictvím výběrového řízení, kdy tuto zakázku získal Ing.et Ing. arch.Jan 
Vrbka, mladý brněnský architekt, pocházející z rodiny Vrbků z Jevíčka na Malém náměstí. 
Pan architekt má tedy na Jevíčko osobní vazbu a často jej se svojí rodinou navštěvuje, 
proto měl dostatečný prostor tuto nejstarší část města v klidu procházet a vstřebávat pod-
statné aspekty. Finální studie vznikla ve spolupráci s jeho kolegy ze studia TheBüro Ing.
arch. Jiřím Jurenkou, Ing.arch. Romanem Strnadem, dopravním inženýrem Ing. Tomášem 
Hrubanem a krajinným architektem Ing. Danielem Matějkou, PhD.
Záměr opravit ulice vychází samozřejmě z jejich neutěšeného stavu, stáří inženýrských 
sítí a také připravovaného záměru společnosti ČEZ, která plánujeletech 2024-2025 pře-
ložení horního vedení do kabelového zemního vedení od trafostanice na ulici Okružní I 
po trafostanici v ulici Dolní Farní. Naším záměrem je tedy obnovit veškeré podzemní sítě 
– vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a využít záměru společnosti ČEZ k uložení vedení 
do země. Současně jsme vstoupili do jednání s Pardubickým krajem, který je vlastníkem 
pozemku a komunikace v ulici Kostelní a projednali jsme podílení se na uvedené inves-
tici spolufinancováním povrchů této krajské komunikace z krajského rozpočtu, kde jsme 
 v tomto směru byli právě Pardubickým krajem požádáni o zpracování studie, na základě 
níž by následně společně s Pardubickým krajem vznikl realizační projekt pro komplexní 
opravu Kostelní ulice s vazbou na Komenského náměstí a Horní Farní. Předpokládaný ter-
mín realizace je předběžně stanoven právě na roky 2024 – 2026, kdy prioritu by měly ty 
úseky, kde bude svoji investici realizovat společnost ČEZ.
Uvedené ulice tvoří nejstarší a nejhodnotnější část historického jádra města, kde se na-
chází současně velké množství kulturních památek a dominant města. Naším požadavkem 
bylo tedy jednak 
podtržení historické 
hodnoty středu měs-
ta, snížení dopravní 
zátěže v uvedených 
ulicích, zejména těž-
ké dopravy včetně 
autobusů a současně 
zlepšení podmínek 
pro kamenné obcho-
dy v ulici Kostelní, 
které mají dnes ztí-

Komenského náměstí
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Jak jsme se v roce 2021 podíleli na 
ochraně životního prostředí?

Díky svým obyvatelům se Město Jevíčko může v roce 2021 pochlu-
bit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recy-
klaci o hmotnosti 7,54 t. Na každého obyvatele tak připadá 2,70 
kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny 
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy 
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení 
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vysta-
vil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 
Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2021 
k úspoře produkce CO2 o 88,71 tun. Víte kolik smrků pohltí stej-
né množství CO2? 35 ks. Nebylo nutné vytěžit 4 420,44 litrů ropy.  
Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohon-
ných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 
166 krát.

Došlo také k úspoře 45 504,92 kWh energie. Asi stejné množství, 
jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 45505krát. Podařilo 
se recyklovat 4 340,84 kg železa. Toto množství recyklovaného že-
leza by bylo možné použít pro výrobu 178 ks nových praček, bez 
nutnosti těžby železné rudy. Recyklací vysbíraných spotřebičů se 
podařilo získat 152,95 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 27192 
1€ mincí, nebo 185,63 kg hliníku, který by stačil na výrobu 12376 
plechovek o objemu 0,33 l.

Ve	spolupráci	s	ELEKTROWIN	a.	s.	Mgr.	Miroslav	Šafář

ženou pozici z důvodu omezených možností parkování zákazníků v ulici. Dále bychom 
rádi v adekvátní míře umístili do ulic vhodnou zeleň, která obzvláště ve stávajících ztíže-
ných klimatických podmínkách oteplování a přehřívání měst může hrát důležitou pozitiv-
ní roli. Zásadním hlediskem, který ráz středu města určuje, je existence Městské památ-
kové zóny, kdy veškeré stavební úpravy podléhají stanoviskům odboru památkové péče 
a i tato studie byla s památkáři konzultována. Mimo jiné aspekty jsou pro finální povrchy 
komunikací zásadní navržené materiály, které jsou přípustné v kamenném provedení, 
tedy obdobně jako v ulicích Soudní, Růžová nebo Palackého náměstí se bude jednat  
o kombinace žulové dlažby dvou velikostí, větší pro komunikace, menší pro chodníky.
Studie je poměrně obsáhlá a ve svém příspěvku zde nemohu popsat všechny navržené 
prvky a změny. Zásadní je myšlenka změn v parkování v této lokalitě, přesun památníku 
obětem 2.světové války k budově kláštera a s tím spojené užívání Komenského náměstí, 
které pan architekt pojímá více jako prostor pro trávení času občanů a dětí, kteří zde žijí 
nebo navštěvují služby v této lokalitě města.
Studii je nutno chápat jako dílo autora, který se snaží dát systému užívání a života ve 
zpracovávané části města určitý ráz a současně zvýšit jeho atraktivitu v mnoha ohledech.
Jsme si současně vědomi i toho, že každý z nás může mít na věc odlišný názor a stejně 
tak, jak tomu bylo při zpracování projektu pro rekonstrukci Palackého náměstí, může  
i tato studie dostát změn, které vyplynou jednak z Vašich názorů a také z aspektů, se kte-
rými se bude nutné vypořádat při zpracovávání vyšších stupňů projektové dokumentace.
Chtěli bychom Vám tedy nabídnout možnost seznámení se s návrhy architektonické stu-
die a možností vyjádření Vašeho názoru. Studie bude umístěna v elektronické verzi na 
webu města v sekci SAMOSPRÁVA – PROJEKTY MĚSTA  a současně v tištěné verzi v pasáži 
TIC Jevíčko průchodem z Palackého náměstí. Vaše názory můžete zaslat prostřednic-
tvím emailu na adresu: jevicko@jevicko.cz nebo vyjádřit písemnou formou na list papíru  
a vložit do připravené schránky v místě vystavení v pasáži TIC. Zabývat se budeme ná-
zory vyjádřenými slušnou formou. Vaše návrhy budou konzultovány s autory studie  
a v případě jejich oprávněnosti mohou být zapracovány v rámci dalších stupňů projekto-
vé dokumentace. Pro ilustraci přikládám ukázky návrhů ulic, více informací včetně texto-
vé části, rozmístění parkovacích míst, atd. naleznete v plné verzi studie.
Za Vaše vyjádření předem děkujeme.

Vedení	Města	Jevíčka

Vítězství v anketě  
Ordinace roku 2021

Vážení občané,
gratulujeme za Město Jevíčko Ordinaci 
Plint s.r.o. a paní doktorce Zuzaně Šedr-
lové k vítězství v anketě Ordinace roku 
2021, ve které v území Pardubického 
kraje získala ambulance paní doktorky  
1. místo a dále 2. místo v celé ČR v kate-
gorii specializačních ambulancí.
Poděkování patří jistě celému týmu  
ordinace paní doktorky, která tímto také 
velice děkuje všem svým pacientům  
a příznivcům za podporu a hlasování.
Za město se připojujeme s gratulací  
k vynikajícímu úspěchu a poděková-
ním za péči o pacienty, občany našeho 
města i regionu a přejeme celému týmu  
Ordinace plint s.r.o. v čele s paní dok-
torkou Šedrlovou pevné zdraví, přízeň 
pacientů a mnoho úspěchů v pracovním  
i osobním životě.

Vedení	Města	Jevíčka
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/89R/2022 program 89. schůze rady města 

dne 25.04.2022
2/89R/2022 bezplatné využití části Palackého 

náměstí v Jevíčku v prostoru u kašny  
k parkování konvoje doprovodných vo-
zidel při pořádání 46. ročníku meziná-
rodního cyklistického závodu mládeže 
"Závodu míru nejmladších 2022", který 
se uskuteční ve dnech 05.–08.05.2022 
pořádaného TJ Cykloklubem Jevíčko ve 
spolupráci s Městem Jevíčko

3a/89R/2022 pojistnou smlouvu pro pojištění 
lesů města u Generali Česká pojišťovna, 
a. s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 
00 Praha 1, IČ: 45272956 za roční po-
jistné ve výši 17.933 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

3b/89R/2022 provedení opravy chodníku  
v ulici U Střelnice po pokládce kabelů 
veřejného osvětlení asfaltovým krytem 
do částky 50.000 Kč bez DPH

3d/89R/2022 cenovou nabídku na realizaci 
výběrového řízení na dodávku multi-
funkčního vozidla pro zajištění komu-

nálních služeb ve městě Jevíčko admi-
nistrátorem Mgr. Jaroslavem Špajsem, 
U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 
04179676 za nabídkovou cenu 52.000 
Kč vč. DPH

3e/89R/2022 vyhlášení výběrového řízení, 
zadávací dokumentaci na dodávku 
multifunkčního vozidla pro zajištění 
komunálních služeb ve městě Jevíčko 
v souladu se zákonem o zadávání ve-
řejných zakázek a složení komise pro 
zpřístupnění nabídek a hodnocení ve 
složení Mgr. Miroslav Šafář, Stanislav 
Ducháček, Miroslav Spáčil, Mgr. Jaro-
slav Špajs, Dušan Pávek, dipl. um.

4a/89R/2022 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
investiční dotace 1.000.000 Kč v pro-
gramu "Podpora realizace rozvojových 
projektů v problémových regionech 
Pardubického kraje Podprogram: Pod-
pora investic obcí zlepšujících podni-
katelské prostředí" na realizaci projek-
tu "Infrastruktura 1. etapy průmyslové 

zóny v Jevíčku" a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

4c/89R/2022 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem č. OKŘ/22/21686 
o poskytnutí individuální účelové dota-
ce z rozpočtu Pk ve výši 1.000.000 Kč 
na projekt „Revitalizace domu hasičů 
Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5a/89R/2022 nákup materiálu pro pokry-
tí domu hasičů wifi signálem v částce 
do 20.215 Kč vč. DPH s úhradou z fi-
nančních náhrad za zásah JPO Jevíčko 
u dopravní nehody ECUD 532200216  
a z plánovaného rozpočtu na PO pro 
rok 2022

6a/89R/2022 pronájem části pozemku p. č. 
st. 217 - zastavěná plocha a nádvoří  
v k. ú. Jevíčko-předměstí o výměře 48 
m2 žadateli dle zápisu, nájemné ve výši 
480 Kč/rok a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6b/89R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022187/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-

Usnesení 89. schůze Rady města Jevíčko konané dne 25. dubna 2022

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/41Z/2022 program 41. zasedání ZM kona-

ného dne 11.04.2022
2/41Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr Jedlinský, Mgr. Miloslav Parolek, 
Ing. Jaroslav Zezula

4/41Z/2022 novou cenu stočného od 1. 5. 
2022 ve výši 51,40 Kč/m3 vč. DPH na 
základě jednání se společností VHOS, a. 
s., Moravská Třebová vzhledem k nárůs-
tu cen za el. energie 

5/41Z/2022 prodej spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 131/2084 k celku pozem-
ku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - předměs-
tí E*** B*** a J*** B*** Jevíčko za cenu 
16.796 Kč, spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 131/2084 k celku pozem-
ku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko- předměstí 
společnosti Development Minářová, 
s. r. o., Vrchlického 885, 569 43 Jevíč-
ko za cenu 16.796 Kč, spoluvlastnic-
kého podílu o velikosti id. 131/2084 
k celku pozemku p. č. st. 623 v k. ú. 
Jevíčko- předměstí J*** H*** Jevíčko 
za cenu 16.796 Kč, spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 131/2084 k celku 
pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - 
předměstí P*** K*** Jevíčko za cenu 
16.796 Kč, spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 131/2084 k celku pozem-
ku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - předměs-
tí T*** K*** a P*** K*** Jevíčko za cenu 
16.796 Kč, spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 131/2084 k celku pozem-
ku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - před-
městí K*** L*** Jevíčko za cenu 16.796 
Kč, spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 131/2084 k celku pozemku p. č. st. 
623 v k. ú. Jevíčko - předměstí J*** L*** 
a Z*** L*** Jevíčko za cenu 16.796 Kč, 
spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 131/2084 k celku pozemku p. č. st. 
623 v k. ú. Jevíčko - předměstí Ing. J*** 
P*** a K*** P*** Jevíčko za cenu 16.796 
Kč, spoluvlastnického podílu o velikosti 
id. 131/2084 k celku pozemku p. č. st. 
623 v k. ú. Jevíčko- předměstí J*** S*** 
Jevíčko za cenu 16.796 Kč, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 131/2084  
k celku pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Je-
víčko - předměstí E*** T*** Jevíčko za 
cenu 16.796 Kč, spoluvlastnického po-

Usnesení 41. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 11. dubna 2022

dílu o velikosti id. 131/2084 k celku po-
zemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko- před-
městí K*** V*** a Ing. J*** V*** Hrabyně 
za cenu 16.796 Kč, spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 131/2084 k celku 
pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - 
předměstí Ing. O*** V*** Zubří za cenu 
16.796 Kč, spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 32/521 k celku pozemku 
p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - předměstí 
J*** H*** a V*** H*** Jevíčko za cenu 
16.412 Kč, spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 32/521 k celku pozemku p. 
č. st. 623 v k. ú. Jevíčko - předměstí P*** 
K*** a E*** K*** Jevíčko za cenu 16.412 
Kč, spoluvlastnického podílu o velikos-
ti id. 32/521 k celku pozemku p. č. st. 
623 v k. ú. Jevíčko - předměstí A*** L*** 
Jevíčko za cenu 16.412 Kč, spoluvlast-
nického podílu o velikosti id. 32/521  
k celku pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Je-
víčko - předměstí Mgr. M*** O*** Velké 
Opatovice za cenu 16.412 Kč, + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a E*** B***, J*** B***, společností De-
velopment Minářová, s. r. o., J*** H***, 
P*** K***, T*** K***, P*** K***, K*** L***, 
J*** L***, Z*** L***, Ing. J*** P***, K*** 
P***, J*** S***, E*** T***, K*** V***, Ing. 
J*** V***, Ing. O*** V***, J*** H***, V*** 
H***, P*** K***, E*** K***, A*** L***  
a Mgr. M*** O*** na prodej pozemku 
p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6/41Z/2022 záměr prodeje nově zaměřených 
pozemků p. č. 52/6, p. č. 70/10 a p. č. 
1311/13, vše v k. ú. Zadní Arnoštov

7a/41Z/2022 výsledek výběrového řízení na 
veřejnou zakázku "Podnikatelský park 
Jevíčko - příprava ZTI pro průmyslovou 
zónu ulice Třebovská (2)", kde nejvý-
hodnější nabídku podala firma Agro-
stav Pardubice, a. s., Hostovická 231, 
Černá za Bory, Pardubice, IČ: 46506063 
za částku 15.637.915,40 Kč bez DPH 
(18.921.877,63 Kč vč. DPH)

7b/41Z/2022 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností Agro-
stav Pardubice, a. s., Hostovická 231, 
Černá za Bory, Pardubice, IČ: 46506063 

na realizaci veřejné zakázky "Podnika-
telský park Jevíčko - příprava ZTI pro 
průmyslovou zónu ulice Třebovská (2)" 
za částku 15.637.915,40 Kč bez DPH 
(18.921.877,63 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

8/41Z/2022 smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a společností CETIN a. s., Českomo-
ravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 
9, IČ: 04084063 o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č. HK 
2022_0024 za úplatu 245.417 Kč (pře-
kládka dle zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/41Z/2022 nákup 2 ks míchadel značky Wi-
loTR pro potřeby ČOV v Jevíčku za 
celkovou částku 97.000 Kč bez DPH 
(117.370 Kč vč. DPH)

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/41Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Anetu Pávkovou a Ing. Františka Bušinu

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení ze 40. zasedání 
ZM, 87. a 88. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zprávu o činnosti MP Jevíčko za období leden 
až březen 2022
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí  novou cenu vodného od 1. 4. 2022 ve výši 
51,40 Kč/m3 vč. DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
informaci místostarosty ve věci navazujících 
přeložek vedení CETIN v souvislosti s pokra-
čováním zainvestování průmyslové zóny Tře-
bovská
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
výroční zprávu MěÚ Jevíčko a jeho organizač-
ních složek za rok 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce března 2022

Dušan	Pávek,	dipl.	um.,	v.	r.,	starosta 
Mgr.	Miroslav	Šafář,	v.	r.,	místostarosta
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 43. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko
Doba konání: 13. 06. 2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní 
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 05. 2022

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

tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 4240 a p. č. 
4241/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6c/89R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022830/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 4241/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou 
náhradu za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve 
výši 6.100 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

6d/89R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 
4884 - lesní pozemek v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

6e/89R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 
2631 - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov 
za ceníkovou cenu ve výši 250 Kč/m2

6f/89R/2022 záměr pronájmu pozemku p. č. 
1428 - ostatní plocha v k. ú. Zadní Ar-
noštov

6g/89R/2022 ukončení smlouvy na umístění 
reklamní tabule s žadatelem dle zápisu 
dohodou

6h/89R/2022 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 1502/25 - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

6j/89R/2022 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-2023305/SOBSVB/1 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene na pozemcích 
p. č. 1751/29 a p. č. 1751/30, oba v k. 
ú. Jevíčko-předměstí, výši jednorázové 
náhrady 2.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

6m/89R/2022 záměr prodeje části pozemků 
p. č. 5197, p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č. 
5200/4 a p. č. 5201/5, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
3c/89R/2022 starostu jednáním s vlastníky 

pozemku p. č. 1673 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v lokalitě ul. U Střelnice 
za účelem dojednání možných změn 
majetkoprávních vztahů se sousedním 
vlastníkem pozemku p. č. 1497 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

4b/89R/2022 místostarostu dalším jednáním 
s obchodním zástupcem svozové spo-
lečnosti RECOVERA Využití zdrojů, a. s. 
(SUEZ) ve věci navýšení ceny za dopra-
vu z důvodu nárůstu cen PHM

5b/89R/2022 Romanu Václavkovou podepi-
sováním smluv o zapojení do obecního 
systému odpadového hospodářství na 
území města Jevíčko s účinností ode 
dne schválení

5c/89R/2022 strážníky MP Jevíčko řešením 
dopravní situace na ul. Nerudova v blíz-
kosti školní jídelny, kdy parkující vozi-
dlo brání vjezdu vozidel zásobování do 
dvora školní jídelny

5d/89R/2022 investičního technika jednáním 
s dopravním inženýrem DI Policie ČR 
a zajištěním jeho návrhu na vyřešení 
umístění vhodného dopravního zna-
čení u výjezdů z místních komunikací 
např. možností umístění dopravního 
zařízení Z 11 g (směrový sloupek čer-
vený kulatý), které jsou určeny pro mís-
ta, kde účelová pozemní komunikace 
(např. polní cesta) vyúsťuje na jinou 
pozemní komunikaci

5e/89R/2022 starostu opětovným jednáním se 
zástupci Hanácké zemědělské společ-
nosti Jevíčko, a. s. ohledně spoluúčasti 
na opravách eurocest, které jsou znač-
ně poškozené

6k/89R/2022 vedoucího technických pracov-
níků prověřením možného umístění 
dopravního zrcadla u zdi zahrady zá-
mečku na křižovatce ulic Okružní IV  
a A. K. Vitáka na pozemku p. č. 1751/100 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, které by za-
bezpečovalo bezpečný výjezd vozidel 
od bytového domu č. p. 718 z pozemku  
p. č. 529/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7/89R/2022 investičního technika zajiště-
ním zpracování odborného posouzení  
a předložení vhodného řešení odvod-
nění komunikace mezi řadovými gará-
žemi na pozemku p. č. 4241/1 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí v lokalitě u bývalého 
Židovského hřbitova

Rada města Jevíčko uděluje
6i/89R/2022 souhlas s vybudováním oplo-

cení na pozemku p. č. 1502/25 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí žadateli dle vytyčení 
vlastníka, kterým je město Jevíčko

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6n/89R/2022 schválit budoucí prodej části 

pozemků p. č. 5197, p. č. 5198/1, p. č. 
5199, p. č. 5200/4 a p. č. 5201/5, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje
6l/89R/2022 místostarostovi vyvolat jednání  

s firmou Expoline AT, s. r. o. o úpravě 
prostorového uspořádání jejich pozem-
ku v nově budované průmyslové zóně  
a vytvoření sjezdu pro společnost De-
velopment Minářová, s. r. o.

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/90R/2022 program 90. schůze rady města 

dne 09.05.2022
2a/90R/2022 uzavření dodatku č. 4 ke smlou-

vě o výpůjčce a následném darování 
mezi Městem Jevíčko a Regionem Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska č. 2018-01 
na zahradní kompostéry

2b/90R/2022 uzavření smlouvy mezi městem 
Jevíčko a společností BusLine Pardu-
bicko, s. r. o., Na Rovinkách 211, Pod-
moklice, 513 01 Semily, IČ: 07783051  
o zajištění provozu informačního centra 
s kontaktním místem Iredo za měsíční 
úhradu 6.000 Kč bez DPH ve prospěch 
města Jevíčka a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

2c/90R/2022 zvýšení poplatku za vjezd auto-
busu na autobusové nádraží na Palac-
kého nám. v Jevíčku na pozemcích p. č. 
96/26 a p. č. 96/27 v k. ú. Jevíčko-město 
v majetku města Jevíčko na částku 15 
Kč bez DPH a pověřuje starostu uzavře-

ním a podpisem smluv s dopravci dle 
aktuálních podmínek

2d/90R/2022 zapůjčení vozidla Fiat Ducato rz 
4E9 6090 pro SDH Jevíčko k přepravě 
mladých hasičů na mezinárodní tábor 
Eldis22, který se uskuteční v Helsin-
kách ve Finsku ve dnech 02.07.2022–
10.07.2022 s finančním přispěvkem 
5.000 Kč na PHM a s podmínkou, že 
vozidlo budou řídit členové SDH, kteří 
splňují požadavky platného dopravně 
provozního řádu, a SDH si vyřídí veške-
ré potřebné dokumenty pro zápůjčku  
a cestu

3a/90R/2022 úpravu ceny za dopravu při svo-
zu SKO a velkoobjemového odpadu dle 
zápisu z důvodu prudkého zdražení 
PHM

3b/90R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
dotace z podprogramu 2: podpora pre-
ventivní péče o sbírky muzeí a galerií  

Usnesení 90. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. května 2022
v Pardubickém kraji č. OKSCR/22/2022 
na poskytnutí dotace 30.000 Kč na poří-
zení výstavní vitríny pro potřeby Měst-
ského muzea Jevíčko a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

4/90R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  
a Pardubickým krajem o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Pk pro JSDH 
Jevíčko na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany na rok 
2022 ve výši 50.000 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

6a/90R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022381/VB/02 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 3072/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou 
náhradu za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve 
výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy
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Společně se změnou autobusového dopravce vstoupí od 12. 6. 
2022 v platnost nové jízdní řády, s jejichž zněním se můžete sezná-
mit na webu Pardubického kraje. 
Dle námi dostupných informací by uvedené změny v autobuso-
vé dopravě neměly mít negativní dopady na cestující, v což pevně 
doufáme a Město Jevíčko se snaží tuto změnu v organizaci do-
pravy pro cestující zjednodušit rovněž zajištěním informačních 

služeb v Turistickém informačním centru na 
Palackého nám.č.1, kdy budou pracovnice TIC 
poskytovat na základě smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a společností BusLine Pardubicko s.r.o. 
základní poradenskou a informační činnost 
cestujícím.

Vedení	Města	Jevíčka

Změna autobusového dopravce od 12. 6. 2022
Vážení občané,
informujeme Vás, že od 12. 6. 2022 dojde v našem regionu ke změ-
ně autobusového dopravce. Stávající dopravní společnost ICOM 
Transport nahradí na základě výběrového řízení Pardubického 
kraje pro dalších deset let společnost BusLine Pardubicko s.r.o. 
Město Jevíčko společně s touto změnou schválilo navýšení poplat-
ku za vjezd na autobusové nádraží na Palackého náměstí v Jevíčku. 
Z peněz město zajišťuje údržbu prostoru 
nádraží a také bychom chtěli ze získaných 
prostředků instalovat na jevíčské auto-
busové nádraží elektronickou informační 
tabuli s informacemi o příjezdech a odjez-
dech autobusových spojů.
Nové autobusy společnosti Busline Par-
dubicko s.r.o. budou zcela nízkopodlaž-
ní, s místem pro kočárek /vozíčkáře, WIFI, 
USB, klimatizací …

Vandalové poškozují městský mobiliář a majetek  
občanů – odměna za usvědčení pachatele

I když se v nedávné době Městské policii Jevíčko podařilo objasnit vandalství na sportovním zařízení v prostoru areálu Žlíbka a viníci byli 
předáni k dořešení Policii ČR a spravedlivě potrestáni, nově se ve městě objevuje opět poškozování mobiliáře města a majetku fyzických 
osob zejména různými popisy na rozvodných skříních plynu a elektřiny a na dopravním značení. Jisté poznatky již městská policie má, ale 
jelikož se jedná o podezření z trestné činnosti, předává tyto informace Policii ČR, která je také do vyšetřování zapojena.
Městská policie Jevíčko nezabezpečuje dvacetičtyřhodinový výkon služby. Z tohoto důvodu vedení města žádá občany, kteří jsou 
svědky tohoto vandalství, aby se nebáli toto protiprávní jednání ohlásit ihned na linku tísňového volání Policie ČR 158 a sdělili místo  
a popis pachatele, popřípadě pokud to bude možné, učinili záznam na záznamové zařízení mobilního telefonu, či jiného zařízení, jako je 
třeba kamera v autě a tento záznam předali městské policii.
Město Jevíčko se rozhodlo odměnit každého, kdo 
podá informaci, která povede k dopadení a usvěd-
čení pachatele finanční odměnou, jejíž výše bude 
stanovena na základě rozhodnutí rady města. Tato 
odměna bude vyplacena po prokázání trestné čin-
nosti a obvinění vandala policií za jeho protiprávní 
chování.
Není nutné osobu, která páchá tuto činnost zadržet 
na místě, ale učinit opatření která povedou k jejímu 
usvědčení.

	Velitel	MP	Jevíčko,	František	Juriš

6c/90R/2022 bezúplatný převod majetku dle 
přílohy v celkové pořizovací hodnotě 
373.383 Kč Základní škole Jevíčko

6d/90R/2022 bezúplatný převod majetku dle 
přílohy v celkové pořizovací hodno-
tě 3.520.303,35 Kč Základní umělecké 
škole Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší
5/90R/2022 výběrové řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu dle čl. 10 bodu d) Vý-
zvy k podání nabídky ze dne 07.04.2022 
v rámci akce: "Rekonstrukce vnitřního 
vodovodu ZŠ Jevíčko I. etapa" a pově-
řuje investičního technika zajištěním 
nového výběrového řízení dle zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
6b/90R/2022 starostu ve spolupráci s vedou-

cím organizačního odboru a investič-
ním technikem prověřením možnosti 
vybudování příjezdové cesty k části po-
zemku p. č. 52/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, 
technického stavu mostu a v případě 
potřeby jednáním s uživateli dotčených 
pozemků

Mgr.	Miroslav	Šafář,	místostarosta
Mgr.	Rudolf	Beran,	radní

Splatnost místních poplatků se blíží!!!
Místní poplatek za odpad 
Základní sazba místního poplatku stanovena Obecně závaznou vyhláškou za pro-
voz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů je pro rok 2022 ve výši 700,- Kč za poplatníka.  
Upozorňujeme občany, kteří doposud tento poplatek neuhradili, že jeho splat-
nost je nejpozději do 30. 6. 2022.  Včas nezaplacený poplatek může být zvýšen 
až na trojnásobek.
Případné osvobození a úlevy řeší  čl. 6 výše uvedené OZV. Poplatek lze uhradit 
hotově nebo bezhotovostně na účet č. 19-2526591/0100. Variabilní symbol pro 
bezhotovostní úhradu je možno získat u paní Václavkové (tel. 464620519). Celá 
obecně závazná vyhláška je k nahlédnutí na webových stránkách města.
                                                                         
Místní poplatek ze psů
Správce místních poplatků dále upozorňuje všechny držitele psů – fyzické osoby 
s trvalým pobytem a právnické osoby se sídlem na území města Jevíčko, že ke dni 
30. 6. 2022 je splatný také místní poplatek ze psů za rok 2022. 
Děkujeme všem, kteří plní svoje poplatkové povinnosti.  

     								Jana	Bartuňková
Finanční	odbor	města	Jevíčko
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Zprávy z DM
Během dubna se studenti Gymnázia Jevíčko dočkali dlouho oče-
kávaných a odkládaných společenských událostí: maturitních plesů 
tříd 4.A, 4.B, 4.L a závěrečného věnečku tanečních kurzů. Nikomu 
nevadilo, že plesová sezóna už dávno skončila, a všichni si tyto 
akce jak se patří užili. 

Také na DM jsme studentům nabídli opět spoustu činností.  
S p. Vafkovou si zájemci zahráli zábavnou strategickou hru Ubon-

go. Slečna De Luca zorganizovala 
skládání vlaštovek a zajímavou akti-
vitu s názvem „V kůži nevidomých“, 
kde si všichni mohli vyzkoušet běž-
né každodenní činnosti se zaváza-
nýma očima včetně orientace v DM 
podle instrukcí „průvodce“.  
P. Machorková uspořádala projek-
tový den na téma „Putování za ži-
dovskou hvězdou“, kdy studenti 
postupně luštili jednotlivé indicie, 
které je dovedly do cíle k „pokladu“. 
Zasvěceným průvodcem po sto-
pách židovského obyvatelstva v Je-
víčku se zde stal ing. Roman Müller.  
V květnu se studenti zapojili do ne-
tradiční akce nazvané „Den bez ba-
tohů“. Ten den si měli přinést věci 
do školy v čemkoli jiném, než je ob-
líbený batůžek nebo taška. Někteří 
projevili velkou kreativitu a zvolili 
velmi netradiční „zavazadla“.  

Mgr.	Darina	Gnipová	

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO
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Vítání jara
V úterý 12. 4. proběhla na ZŠ v Jevíčku akce s názvem „Vítání jara“. 
Žáci speciálních tříd si se svými vyučujícími připravili výchovně – 
vzdělávací program určený všem žákům 1.stupně ZŠ. Toto setkání 
se konalo už podruhé, v minulém roce se konal „Barevný podzim“.
Při příchodu byli žáci namotivováni úryvkem z knihy „Kvak a Žbluňk 
jsou kamarádi“, poté si povídali na téma jaro.
Ve čtyřech skupinách se svými průvodci pak plnili úkoly na čtyřech 
stanovištích:
Hudební aktivity  - relaxace – „Čtvero ročních dob“ – jaro.
Pohybové aktivity- včeličky sbírající pyl a nektar z květů.
Poznávání rostlin a živočichů, skládačky.
Výtvarné aktivity – zápich ,,Ptáček“
Akce se vydařila, žáci 1.stupně  a jejich vyučující byli spokojeni. 
Velká zásluha patří nejen učitelům, ale hlavně žákům speciálních 
tříd, kteří se podíleli na organizaci a vedení mladších žáků. Svým 
trpělivým a odpovědným přístupem mile všechny překvapili. Celé 
dopoledne proběhlo ve velmi příjemné a klidné atmosféře.
Určitě bychom chtěli v této tradici pokračovat a už se těšíme na 
podzim.                

	Kolektiv	učitelek	

Čarodějnice
Dne 29. 4. 2022 se v prostorách 
zahrady MŠ uskutečnilo tradič-
ní pálení čarodějnic, které bylo 
zahájeno hrou na kytaru a pís-
němi u ohniště. Poté co bylo vy-
sloveno kouzelné zaříkávadlo, 
vzplál oheň. Děti se rozprchly 
po stanovištích, která byla při-
pravena od čarodějek učitelek. 
S nadšením začaly plnit veškeré 
úkoly, za které je v závěru čeka-
la malá odměna. Děti prochá-
zely jednotlivými stanovištěmi, 
kde si vyzkoušely nejen jízdu na 
koštěti, házení míčkem a pro-
lézání pavučinou. Během celé 
akce bylo přístupné čarodějnic-
ké okénko, ve kterém měli děti 
a jejich rodiče možnost se ob-
čerstvit. Po splnění všech úkolů 
jsme si společně opekli buřty na 
ohni. Počasí se nám velmi vyda-
řilo a příště se budeme opět tě-
šit.  

Bc.	Eva	Popelková

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY 
(SKUPINKY)

Konečně finále!
V tomto školním roce 2021/2022 
se po dvou letech koketování  
s covidem povedlo celý program 
edukativně stimulačních sku-
pin dovést do zdárného konce. 
I když nám covid během led-
na a února hatil plány, podařilo 
se celý program ukončit k datu  
3. 5. 2022.

Poslední lekce se ode-
hrávaly na ZŠ Jevíč-
ko, kde si děti okou-
kaly, jaké to asi bude 
po prázdninách, když 
opustí školku a zased-
nou do školních lavic. 
Na konci závěrečné 
lekce obdrželi budou-
cí prvňáci osvědče-
ní SLONA BONIFÁCE  
o úspěšném absolvová-

ní programu a drobnou odměnu, která se bude jistě hodit k vyba-
vení aktovek.
Za výdrž a trpělivost děkujeme rodičům malých žáčků a učitelkám 
1. st. Mgr. Janě Ševčíkové a Mgr. Jarmile Parolkové. Dětem přejeme 
mnoho školních úspěchů.

Za	MŠ		Mgr.	Alena	Faltýnková

Muzikoterapie
V novém školním roce 2021 - 2022 jsme opět po delší pauze ote-
vřeli kroužek muzikoterapie. Tento kroužek má děti vést k zlepšení 
tělesné koordinace a posílení koncentrace u dětí.

Hra na africké bubny před-
stavuje jedinečný druh hu-
dební komunikace, ve kte-
ré děti společnými silami 
vytvářejí pestrou hudební 
kompozici. Jedná se o ide-
ální skupinovou činnost, při 
které se každý naučí vnímat 
rytmus, naslouchat ostatním 
a zároveň projevit svou indi-
vidualitu.
Přírodní zvuk bubnů uvolňu-
je tělo i mysl a pomáhá od-
straňovat psychické i emoční 
bloky.

Mgr.	Eva	Štěpánková	 
a	Bc.	Eva	Popelková

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala firmě Mattel, a především panu Markovi 
Somolovi, za dva velké domečky pro panenky, které jsme dostali 
pro děti do Mateřské školy Jevíčko. Ani si nedovedete představit 
radost dětí, když v pondělí domky ve školce uviděly. Nebyl to zda-
leka první (a doufáme, že ani poslední 😊) sponzorský dar, který 
jsme od firmy Mattel dostali.  Ještě jednou panu Somolovi děkuje-
me za všechny naše děti!
																																																											Za	MŠ	Jevíčko	Dita	Mlčochová
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Dnes na návštěvu k sousedům.

CIMBURK U MĚSTEČKA TRNÁVKY
Cimburk umístěna císařská 
posádka, která se pro celé 
okolí stala spíše přítěží, jež 
místo ochrany vydírala. Po 
přesunu posádky do Brna  
v říjnu 1645 hrad postupně 
začal chátrat, neboť středis-
kem panství se stala Morav-
ská Třebová. Byl využíván jen 
příležitostně (stal se např. 
útočištěm moravskotřebov-

ských měšťanů za moru v roce 1715), od roku 1766 byl již úplně 
opuštěn a v roce 1776 po úderu blesku vyhořel. Od roku 2000 zde 
probíhal projekt záchrany památky.

V roce 2021 proběhlo statické zajištění a konzervace předhradí zří-
ceniny hradu Cimburku – 1. etapa, hranolová věž se vstupní brá-
nou.
V letošním roce bude probíhat 2. etapa konzervace předhra-
dí, jihovýchodní hradba  
a podkovitá bašta.
Zakonzervování je nutné, 
aby se zpomalila destruk-
ce památky a nedocháze-
lo k dalšímu poškození.

Od roku 2018 je pro tu-
risty zbudována nová 
naučná stezka „Putování  
s bílou paní“

Naučná stezka s devíti 
ručně vyřezávanými la-
vičkami s různými motivy 
a pověstmi z hradu.

Je důležité chránit naše 
památky, pak nás těší 
při návštěvě, jak krásně 
vzkvétá, a na nás jako 
návštěvnících je, abychom se chovali slušně, nic neničili, aby tak 
hmatatelné kouzlo historie zůstalo po další generace zachováno.
Tak pojďme navštívit k sousedům zříceninu hradu Cimburku, poko-
chat se krásou vyřezávaných soch a nádherným výhledem po okolí.

TIC Jevíčko

Cimburk je zřícenina hradu zvaného též Trnávka, která se nachází 
na dominantním kopci nad obcí Městečko Trnávka. Od roku 1964 
je chráněn jako kulturní památka. 
 
Poloha hradu byla velmi 
příznivá, protože se tu stý-
kaly dvě cesty, které střežil. 
Byl vybudován na kopci vy-
sokém 412 m nad vsí Trnáv-
ka, který na S straně spadá 
příkře do údolí řeky Tře-
bůvky, na severozápadní a 
jihozápadní straně chránil vlastní hrad 15 m široký příkop, zpev-
něný navíc předsunutým mohutným valem. Současně odděloval 
areál vlastního hradu, tvořícího jakýsi ovál o délce 300 m a šířce 35 
m, od předhradí chráněného třemi věžemi (hlásku Cimburk neměl). 
Kolem předhradí vedla totiž jediná přístupová cesta k vlastnímu 
hradu, která mohla být z věží dokonale střežena. O mohutnosti 
hradních opevnění dosud svědčí zachované přes 2,5 m silné zbytky 
hradebních zdí. Ještě dnes je možno rozeznat hlavní hradní objek-
ty, zejména hradní palác a zbytky věží předhradí, zbytky hradeb, 
brány s příkopy se zasypanou studnou. Z detailů pak gotické okno 
ve stěně paláce a pozdně gotické ostění dveří v jihozápadní pa-
lácové přístavbě. V minulých letech bylo ve zříceninách nalezeno  
i množství kachlů s různými motivy. Řád německých rytířů hodlal 
před 1. světovou válkou hrad Cimburk znovu vybudovat. Dal zde 
provést důkladný stavební a archeologický průzkum, při němž byl 
mj. nalezen v roce 1934 cenný poklad více než 2500 ks stříbrných 
minci ze 13. století, který je uložen ve sbírkách Národního muzea 
v Praze.
 
V roce 1308 zdědili hrad 
synové Ctibora z Lipnice 
Bernart a Ctibor. Ti měli 
v okolí i několik vlastních 
manů. Krátce nato přešel 
hrad do majetku pánů  
z Lipé, zatímco Bernart  
z Cimburka si kolem roku 
1320 postavil nový hrad Cimburk (u Koryčan). Páni z Lipé drželi 
Cimburk jen krátce, protože panství přešlo do rukou Moravských 
markrabat. Markrabě Jošt postoupil v roce 1406 hrad s městečkem 
Trnávkou a s dalším příslušenstvím Markétě ze Šumvaldu, man-
želce Dobše z Popovic. Za husitských válek patřil hrad k čelným 
opěrným bodům husitů. Před rokem 1446 jej Dobeš z Popovic pro-
dal Vaňkovi z Boskovic, v jehož rodě zůstal do roku 1547. Vaňkův 
syn Oldřich z Boskovic 
provedl na hradě drob-
né úpravy a pod hradem 
založil rybník. Později se 
stal hrad a panství ma-
jetkem Edera ze Štiavni-
ce a příslušníků několika 
dalších rodů. Na konci 
16. století drželi Cimburk 
Věžníkové z Věžník,  
z nichž Magdalena, ro-
zená z Říčan, postoupila 
zboží v r. 1629 knížeti Karlu  
z Lichtenštejna. Od té 
doby měly Cimburk,  
Trnávka a Moravská Tře-
bová stejné držitele. 
Když se v r. 1645 Švédo-
vé zmocnili velké části 
severní Moravy, byla na 
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Přehled akcí Jevíčko 
ČERVEN 2022

  1. 6.   17:00  Výstava výtvarného oboru ZUŠ, synagoga 
 4. 6.  9:00 Streetballový turnaj smíšených družstev, Žlíbka
 4. 6. 10:00 GYMFEST, 125 let gymnázia v Jevíčku
 4. 6.  14:15 Dětský den, Panský dvůr a dvůr gymnázia
 9. 6. 17:00 Flétnový koncert ZUŠ, sál ZUŠ
13. 6. 16:00 43. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka,  
  sál Zámečku
13. 6. 17:00 Kytarový koncert ZUŠ, synagoga
14. 6. 17:00 Absolventský koncert ZUŠ, synagoga
15. 6. 10:00 Autorské čtení s Viktorií Hanišovou, sál Zámečku
15. 6. 17:00 Setkání s Petrou Burianovou, sál Zámečku
16. 6.  Jednodenní zájezd na hrad Bouzov, do arboreta  
  Bílá Lhota a Loštic, pořádá Svaz invalidů
18. 6.  11:00  Jevíčko MTB open, zadní trakt ZŠ
20. 6. 17:00 Pěvecký koncert ZUŠ, synagoga
20. - 24. 6. Týden otevřených dveří ZUŠ, Zámeček
21. 6. 17:00 Klavírní koncert ZUŠ, synagoga
22. 6. 17:00 Závěrečný žákovský koncert ZUŠ, synagoga
23. 6. 17:00 Klavírní koncert ZUŠ, synagoga
24. 6. 17:00 Mejdan u Zámečku, park u zámečku
25. 6. 14:00 Včelařský den, areál chovatelů
27. 6. 17:00 Kytarový a bubenický absolventský koncert ZUŠ,  
  Žlíbka

Zpracovalo TIC Jevíčko,  e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
Grafická úprava: LAMA REKLAMA
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Hledám dům v M. Třebové a okolí, max. do 
30 km, nejlépe zahrada, garáž, případně 

vyměním za pěkný byt 3+1 po rekonstrukci, 
cihla, šatna, lodžie. Děkuji. Tel.: 774 765 437.
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GLASS
that WORKS
SINCE 1827

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

DO VÝROBY HLEDÁME

• zajímavé fi nanční 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 off ice 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 

kvalifi kace  a odborného 
růstu v rámci společnosti

PRACUJTE
PRO CELÝ SVĚT

www.sklomoravia.com

• Strojník
• Dělník sklářské výroby
• Pracovník s elektro vzděláním
• Pracovník formárny
• Kmenař – řidič VZV
• Technolog sklářské 
 výroby – junior
• Brigádník (věk 18+)
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46. ročník Závod míru nejmladších 2022 Výsledky ETAPY
1. etapa Prolog 1,5km Průměrná rychlost: 52,1 km/hod.

1. Carl Emil PEDERSEN Herning Cykle Klub DEN 01:43,6
2. etapa Délka: 75,8 km, Průměrná rychlost 39,1km/h

1. Jasper SCHOOFS Acrog- Tormans -Balen BC BEL 1:56:19
3. etapa Délka: 23 km Průměrná rychlost: 40,3 km/h 

1. Anton LOUW LARSEN Team Roskilde DEN 0:33:27
4. etapa Délka: 81,4 km Průměrná rychlost: 39,5 km/h 

1. Senna REMIJN Acrog- Tormans -Balen BC BEL 2:04:04
5. etapa Délka: 15 km Průměrná rychlost: 45,9 km/h

1. Patryk GOSZCZURNY Wielkopolska/Kalisz POL 00:19:35.94

Celkové výsledky
1. Aless DE BOCK Isorex Cycling Team BEL 4:55:20
2. Senna REMIJN Acrog - Tormans -Balen BC BEL 4:55:26
3. Xander SCHELDEMAN Isorex Cycling Team BEL 4:55:32
4. Jasper SCHOOFS Acrog - Tormans - Balen BC BEL 4:55:32
5. Joeri SCHAPER Isorex Cycling Team BEL 4:55:48
6. Noah ANDERSEN Isorex Cycling Team DEN 4:56:13
7. Dawid LEWANDOWSKI Polski national team POL 4:56:15
8. Jurgen ZOMERMAAND CC Forte Wielerzone NL 4:56:23
9. Jakob OMRZEL Foreign mix team SLO 4:56:28
10. Štěpán ZAHÁLKA Slavoj Terezín CZE 4:56:38

Nositelé trikotů:
Žlutý dres               Aless DE BOCK  Isorex cycling Team Czech Blades
Zelený dres         
           

Senna REMIJN Acrog-Tormans
Balen   

BRD Thermea 
BAXI

Puntíkatý dres        Noah ANDERSEN Isorex Cycling Team Sklárny Moravia
Modrý dres      Štěpán ZAHÁLKA Slavoj Terezín  Město Jevíčko
Růžový dres                     Aless DE BOCK Isorex Cycling Team REHAU
Bílý dres                       Noah ANDERSEN Isorex Cycling Team Techniserv IT
Startovalo 169 cyklistů z  Dánska, Polska, Holandska, Belgie, Rakouska, Německa
Slovinska, Srbska, Maďarska, Slovenska, Švédska, Norska, Chorvatska České Re-
publiky

Závod Míru nejmladších 2022
Neděle 8. května – 5. etapa časovka. Jevíčko,Březina  
a zpět 15 km. Do závěrečné časovky nastoupilo již jen 
161 cyklistů. Celkové výsledky a fotky najdete na webu: 
www.tjcykloklubjevicko.cz, facebooku ZMN.                                                                                                    
V pátek odpoledne připravila ZŠ Jevíčko tradiční malová-
ní na Palackého náměstí za účasti 96 dětí všech věkových 
kategorií.                    
V sobotu v Panském dvoře proběhlo „Odpoledne s Ma-
ttelem“. Pro děti a mládež probíhaly celé odpoledne 
soutěže, škola ježdění na Pumtracku. Pro soutěžící byly 
připraveny hodnotné věcné ceny.  U Paloučku probíhalo 
malování dětí na sklo. Tak po několika letech si sobotní 
odpoledne užily naše děti. Pro žáky ZŠ byl v neděli uspo-
řádán závod žáků ulicemi Jevíčka, ve kterém startovalo 
46 dětí.
Ve spolupráci s městem Jevíčko jsme uspořádali v sobo-
tu večer doprovodný kulturní program v Panském dvoře, 
kde vystoupily kapely Etien band, 3 Generace, DJMartin 
+ Micio. Letos nám přálo i počasí a tak všichni odcházeli 
s úsměvem na rtech.
Vyhlášení výsledků proběhlo v neděli odpoledne v Pan-
ské dvoře. Ceny předali zástupci sponzorů. Předávání 
zpestřily svým vystoupením děti z MŠ Jevíčko a Emma 
Bílková předvedla twirling. Celým třídenním programem 
provázel moderátor Pavel Havránek. O zvuk se po tři dny 
staral Štěpán Friedl. Catering zajistil hotel Morava Jevíč-
ko. I jim patří poděkování za vytvoření pěkné atmosféry 
a zdařilou akci.
Tuto významnou sportovní a společenskou akci repre-
zentující Jevíčko a celý region by nebylo možné uspo-
řádat bez podpory řady partnerů a sponzorů: Pardu-
bického kraje, měst Jevíčka, Moravské Třebové, Velkých 
Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupice, Czech Blades s.r.o., 
Sklárny Moravia a.s. Úsobrno, REHAU s.r.o. Moravská 
Třebová, Jevíčko, Techniserv IT Brno, BDR Thermea s.r.o. 
(Baxi), region MTJ, reklamní agentura LAMAJevíčko. Všem  
srdečně děkujeme a věříme, že nás podpoří i při dalších 
ročnících „Závodu míru nejmladších“. Zvláštní poděková-
ní pak technickým pracovníkům města za přípravu ulic  
a Panského dvora.
Závod by nebylo možné uskutečnit bez přispění Policie 
ČR z Moravské Třebové, Konice, Letovic, Boskovic, DI Svi-
tavy, Pardubice a Olomouce, MP Jevíčko, Moravská Tře-
bová, Velké Opatovice, Konice. Svým dílem, údržbou sil-
nic, přispěly i SÚS Moravská Třebová, Konice, Boskovice.  
I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Poděkování 
patří dobrovolným pořadatelům z řad hasičů ze Šubířova, 
Skřípova, Kladek, Jaroměřic, Úsobrna, Velkých Opatovic, 
kteří zajišťovali bezpečnost průjezdu cyklistů a silniční-
ho provozu. Děkujeme i občanům průjezdních obcí na 

trase závodu, že 
omezení nutná pro 
bezpečnost cyklistů 
dodržovali, zejména 
občanům Bělé, kde 
byla úplná uzavírka 
silničního provo-
zu při časovce. Tito 
všichni přispěli ke 
zdárnému průběhu 
46. ročníku ZMN 
2022..
Příští, 47. ročník, se 
uskuteční ve dnech 
5. - 7. května 2023.  

Antonín	Dostál	za	TJ	
Cykloklub	Jevíčko

V prvních květnových dnech uspořádali pořadatelé z TJ Cykloklub Jevíčko, 
Města Jevíčko a TJ Favorit Brno pod záštitou radního Pardubického kraje 
Alexandra Krejčíře 46. ročník mezinárodního etapového cyklistického závo-
du „Závod míru nejmladších 2022“. Na startu jsme přivítali 169 cyklistů ze 
čtrnácti zemí. Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 204 závod-
ních kilometrů okolím Jevíčka. 46.ročník zahájil starosta města Dušan Pávek.                 
Pátek 6. května - 1. etapa – prolog, start i cíl  byl na ulici Svitavská. Zde 
závodníci bojovali o první trikoty nejlepších v jednotlivých soutěžích. Celko-
vé pořadí - žlutý, nejlepší vrchař - bílý s puntíky, spurtér - zelený, nejplepší 
český cyklista - modrý, zahraniční - růžový, 15ti letý - bílý.
2. etapa měla start v Moravské Třebové a zavedla závodníky na čtyři stou-
pání: Hamperk nad Mor. Třebovou, Mařín nad Křenovem, Maratov v Hartin-
kově a na Šubířov. Na Palackého náměstí v Jevíčku byl po 78 km cíl. Dojezdu 
přihlíželo velké množství diváků, kteří vytvořili perfektní kulisu spurtujícím 
cyklistům.                                                                                                                          
Sobota 7. května - 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích. Jelo se 
pět jevíčských  trianglů. Šot z 3. etapy natáčela ČT sport.  4. etapa, tzv. krá-
lovská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty na stoupání Skřípov, Břez-
sko, Dětkovice, Kladky, 2x na Šubířov. Cíl  byl po 82 km v Jevíčku na ul K.H.
Borovského. Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu s Czech Blades  
k trase 4. etapy do Úsobrna. Zde nám místní pořadatelé připravili občerst-
vení a divácký peleton zde pozdravil projíždějící cyklisty “mexickou vlnou. 
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Pouť jevíčských skautů k Ivančeně  
ve dnech 22. až 24. 4. 2022

Po 2 letech COVIDu, kdy jsme museli několikrát odložit tradiční 
pouť k mohyle na Ivančeně, se tam letos skautky a skauti z Jevíčka 
opět vydali. U této kamenné mohyly nedaleko Lysé hory v Bes-
kydech se již 75 let scházejí stovky skautů a trampů z celé České 
republiky i zahraničí. Ivančena je symbolem odporu k totalitním 
režimům, je odkazem minulosti, který je nutné připomínat, aby 
prodělaná příkoří nebyla zapomenuta.
Tentokrát se nás z Jevíčka a okolí vydalo k Ivančeně 15. Zázemí 
jsme již tradičně měli v sokolovně ve Frýdlantu nad Ostravicí, kam 
jsme dorazili v pátek večer. Až do noci do sokolovny postupně při-
jížděly další výpravy skautů z Mohelnice, Plumlova, Fryštáku, Luko-
va, Moravské Třebové, Brna, Šlapanic, Kolína, Jindřichova Hradce  
a daleké Nové Role, čímž se počet nocležníků zvedl na úctyhod-
ných 160.
Po budíčku v sedm hodin, který byl pro některé velmi obtížný, ná-
sledovala snídaně a příprava na výstup. Slavnostní nástup v 9:30 
vše odstartoval a oddíly se vydaly směrem k Lysé hoře. Každý oddíl 
dostal několik úkolů, při nichž se účastníci zamýšleli nad posel-
stvím Ivančeny, která je symbolem svobody. Dále luštili skautskou 

křížovku, několik šif-
rovaných zpráv a kvíz  
o životě našeho pat-
rona sv. Jiří. 
K mohyle všichni 
došli kolem jed-
né hodiny. Společ-
ně se vzpomínalo 
na padlé skauty  
a následně skauti 
položili své kameny 
nesené z domova. 

Větší část poutníků se pak odebrala na zpáteční cestu. Našlo se 
ovšem i nemálo vytrvalců, kteří pokračovali dál a po čase stanuli 
na vrcholku Lysé hory, čímž svou pouť protáhli na 27 km. Celkově 
se výstup podařil a vše dopadlo skvěle.
Zpáteční cesta byla bez větších komplikací. Jen jarní sluníčko na-
tropilo trochu neplechy na nechráněné kůži. Po vydatné večeři 
dopřáli dospělí odpočinku bolavým nohám a mladší a nezničitelní 
skauti hráli oblíbenou hru Na slepé rytíře. Spacáky přišly ke slovu 
poměrně brzy, neboť únava se již začínala hlásit.
Nedělní dopoledne pak bylo ve znamení úklidu sokolovny. Zájemci 
mohli ještě navštívit mši a po ní se všichni účastníci rozjeli do svých 
domovů.

Mgr.	Petr	Votroubek

KVĚTINOVÝ DEN 2022
dne 11. 5. 2022 proběhl i v Jevíčku 26. Český den proti rakovině, zná-

mý jako Květinový den. 
Jde o veřejnou sbírku 
Ligy proti rakovině, ten-
to rok byla zaměřena 
na nádory pohlavního 
ústrojí. V našem měs-
tě „kytičkovou sbírku“ 
tradičně zaštiťují míst-
ní skautské oddíly. Vše 
nám letos krásně vyšlo, 
a tak se povedlo výraz-
ně překonat loňský re-

kord – do pokladniček se nám podařilo vybrat rekordní sumu, a to 
22.513 Kč. Děkuji všem našim členům, kteří se ve středu do sbírky 
zapojili, zvláště vedoucím skupinek – sestrám Dagmar Hegerové, 
Marii Kochové, Kláře Janíčkové, Sofii Dia a bratrům Filipu Řehořkovi 
a Adamu Zádrapovi.
  Mgr.	Petr	Votroubek

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVÍČKO

ČERVEN
Autorské čtení s Viktoríí Hanišovou

Ve středu 15. června 2022 v 10.00 hodin dopo-
ledne proběhne na sále zámečku autorské čtení  
s Viktorií Hanišovou. Čtení je určeno pro studen-
ty Gymnázia v Jevíčku, ale velmi rádi vás uvítáme. 
Přijďte si poslechnout autorské čtení špičkové sou-
časné autorky.
Její knihy Houbařka,  Anežka, Rekonstrukce, Dlou-
há trať, Beton a hlína najdete ve fondu naší knihov-
ny.

Životopis – zdroj: https://www.hostbrno.cz/hanisova-viktorie/ (nar. 
1980) pochází z Prahy. Na Univerzitě Karlově vystudovala anglistiku 
a germanistiku a věnuje se překladatelství. Spisovatelsky debuto-
vala v roce 2015 příznivě přijatým románem Anežka o nefunkčním 
vztahu matky a adoptivní dcery, ovlivněném skrytým rasismem.  
V roce 2018 následoval román Houbařka rozvíjející téma dětského 
traumatu a domácího násilí. Volnou trilogii knih o mateřství zakon-
čila v roce 2019 románem Rekonstrukce o dopadech sebevraždy 
rodiče na dítě. V roce 2020 jí vyšla povídková sbírka Dlouhá trať 
ohledávající různé podoby životních krizí. 

Setkání s Petrou Burianovou
Ve středu 15. června 2022 v 17.00 hodin, sál zá-
mečku. 
Pro všechny kdo se rádi těší. 
Srdečně vás zveme na setkání s paní Petrou Bu-
rianovou. Vítězkou první řady Peče celá země, 
úspěšnou průvodkyní pořadu Pečení na neděli, 
skvělou pekařkou, milovnicí tradic a folklóru. 
Knihy Petry Burianové budou na místě k za-
koupení. Máte-li rodinný recept, který není tak 
obvyklý, můžete jej paní Petře podarovat. Nebo 

recept na typické jídlo z Malé Hané…
Co říkáte?? 

24. června 2022 od 17.00 hodin do 22. 00 hodin, park u Zámečku
Tradiční Mejdan u Zámečku

Společná akce ZUŠ Jevíčko  
a Městské knihovny Jevíčko. 
Srdečně vás zveme na posezení 
s hudbou a dobrotami které za-
jistí Myslivecké sdružení Jevíčko, 
z.s. a Pečená pohoda
Akce se koná pouze za příznivé-
ho počasí.

Svaz invalidů Jevíčko pořádá  
dne 16. 6. 2022  jednodenní zájezd  

na hrad Bouzov,  
do arboreta Bílá Lhota a Loštic.  

Máme ještě volná místa na doplnění  
autobusu. 

Cena zájezdu pro členy Svazu 400,-, pro ostatní  550,- Kč.  
V ceně zájezdu je prohlídka hradu. Bližší informace zá-

jemcům o zájezd podá Blanka Šmídová  
na telefonu 775098963.
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CANTILO – OKOLO JEVÍČKA
Dne 30.4. 2022 se po dvou letech nucené pauzy opět uskutečnila, 
dosud pravidelně pořádaná, přehlídka pěveckých sborů s názvem 
Okolo Jevíčka. Ačkoli nepsaným pravidlem daným na počátku bylo, 
že žádný sbor nebude vystupovat dvakrát, udělali jsme výjimku  
a vsadili na jistotu. Protože nejen že všichni členové pozvaných 
sborů -  X-tet z Rychnova nad Kněžnou a Black Uganda Choir  
z Brna -  jsou výbornými zpěváky a muzikanty, mají veselý reperto-
ár, ale jsou to i nesmírně milí a charizmatičtí lidé, kteří kolem sebe 
šíří neskutečnou pozitivní energii! A hlavně to jsme pro vás, naše 
diváky, chtěli. Zvlášť v této době. Myslíme, že se záměr podařil,  
a ti co koncert navštívili, si vychutnali nejen profesionální hudební 
zážitek, ale odnesli si domů i „dobité baterky“ a pocit, že svět může 
být aspoň na chvíli v pořádku.
Jako první vystoupilo domácí Cantilo pod vedením Martina Kou-
řila, pro něhož to bylo úplně první vystoupení na dirigentském 
postu. A zhostil se toho skvěle. První zaznělo pásmo moravských 
písní v úpravě hudebního skladatele Vojtěcha Říhovského (1871-
1950). Vzácné noty věnovala Martinovi kdysi jeho maminka Marta, 
když byl ještě řadovým zpěvákem. Hrávali je spolu a jejím přáním 
bylo, aby pásmo sbor nacvičil.  Bohužel se nedožila toho, že se její 
přání uskutečnilo, a to dokonce pod Martinovým vedením. Vystou-
pení jí bylo věnované a se vzpomínkou zazpívané a zahrané tam 
někam „nahoru“. Myslíme, že by na nás byla pyšná. Klavírní dopro-
vod zajistil Martin Kouřil a jeho kolegyně ze ZUŠ Jevíčko paní Ivana 
Svojanovská, za což jí moc děkujeme. Za perfektní výkon a hlavně 
za čas strávený s námi na zkouškách. Dále zazněla sborová aranž 
písně od Hradišťanu Voda má, Písnička v mlze od Jiřího Bulise  
a písničky dua J. Voskovce a J. Wericha. 
Poté vystoupil sbor X - tet z Rychnova nad Kněžnou pod vedením 
stále usměvavé a energické Dáši Zemánkové. Představili průřez 
svým repertoárem, který obsahuje písně lidové, vážnější, i vtipné, 
veselé úpravy, a to nejen české, ale i africké, pomalé i rytmické. Ná-
sledovalo pásmo jejich nejoblíbenějších, a to jazzových písní, čas-
to ve velmi náročných úpravách. Své vystoupení zakončili popem, 
krásnými sborovými verzemi písní švédské skupiny Abba.
Následovala přestávka, kdy se mohli diváci protáhnout a občers-
tvit na baru. Tímto moc děkujeme za pomoc kamarádkám Haně 
Dostálové a Janě Hrubé.
Po přestávce nastoupil na pódium sbor Black Uganda Choir neboli 
BUCH z Brna pod uměleckým vedením Tomáše Drtílka. Melodie 
jejich písní byly často známé, hlasy prokompované a bezchyb-
né, ale texty, ty byly neznámé, vlastní, naprosto originální, vtipné  
a recesistické! Ty má na svědomí jejich člen Richard Lank. To nejde 
popsat, to se musí zažít. Nasmáli jsme se velice.
Na konci koncertu, kterým provázela jako vždy skvělá Jitka Mouč-
ková, které za to moc děkujeme, se na pódiu sešly všechny sbory, 
aby se rozloučily společnou písní. Píseň Wonderful World (Báječ-
ný svět) od Luise Armstronga doprovodili na nástroje muzikanti  
z Black Ugandy a sólo na trubku si vystřihl pan Petr Pávek. Děkuje-
me za doprovod. Píseň nebyla vybrána úplně náhodně. Její tvorba 
byla ovlivněna tehdejší dobou, a to dobou, kdy probíhala válka 
ve Vietnamu. Zpívá o krásách všedního dne, kterých je potřeba si 
všimnout a vychutnat si je, i když je třeba zrovna složitější období 
a nejistota. Možná nejednoho diváka napadlo, že kdyby celosvě-
tově zafungovalo kouzlo z filmu Kdyby tisíc klarinetů, a v každé 
ruce, která dosud držela zbraň, se objevil hudební nástroj, bylo by 
krásně na světě.

Také moc děkuje-
me městu Jevíčku za 
spolupráci a podporu 
a hlavně vám, divá-
kům a fanouškům za 
přízeň. Těšíme se na 
další setkání.

Vaše	Cantilo

Emil Zátopek v Jevíčku,  
Josef Kolisko ml., SHDM v Jevíčku

Článek v Jevíčském zpravodaji 
„Josef Kolisko ml.“ z dubna 2022 
vyvolal ve mně řadu vzpomínek 
na mé mládí a na události které 
popisuje. Musím ale konstato-
vat, že všechno nebylo tak, jak je  
v článku uvedeno.
Emila Zátopka, kterého jsem vel-
mi obdivoval, jsem viděl pouze 
dvakrát. Poprvé to bylo na stra-
hovském stadionu v Praze roku 
1948 o všesokolském sletu, kdy běžel závod na 5 km, nebo na 10 
km /přesně to již nevím/. Podruhé jsem ho viděl v Jevíčku na Žlíb-
kách na SHDM /Sportovní hry dělnické mládeže/.
V uvedeném článku je zdůrazněna úloha atleta Pepy Koliska /sprin-
ty, skok daleký/, atleta Oldřicha Kyši /vrh koulí/ a dalších kamarádů 
J. Koliska na vybudování atletického stadionu na Žlíbkách. Ve výčtu 
jmen však chybí tehdejší výborný jevíčský atlet Miroslav Laštůvka, 
který byl později rekordmanem ve skoku vysokém /192 cm/ pro 
tehdejší Brněnský kraj.
SHDM v Jevíčku se konaly 14. května 1949. J. Kolísko byl v té době 
již v zahraničí a s E. Zátopkem se v Jevíčku tedy nesetkal. Pamatuji 
se na průvod dělnické mládeže, který šel na stadion ve Žlíbkách  
a při průchodu jevíčským náměstím skandoval: „Probudíme Jevíč-
ko!“
SHDM jsem se zúčastnil jako divák. Z amplionu na hřišti jsem slyšel 
jak pořadatelé informují diváky, že se jim podařilo získat na hry  
v Jevíčku E. Zátopka, který byl ten den v M. Třebové ve vojenském 
gymnáziu. Po příjezdu E. Zátopka do Žlíbek pak pořadatelé uváděli, 
že E. Zátopek poběží 1 km a kdo chce s ním závodit, ať se přihlásí. 
Na žádné jevíčské atlety, kteří by na SHDM v Jevíčku soutěžili, kro-
mě těch kteří běželi s E. Zátopkem, si nevzpomínám. Jevíčko tehdy 
zřejmě reprezentovali z tehdejšího jevíčského učňovského učiliště 
RBR učni, které jsem neznal.
Prameny: 1. Vlastní vzpomínky
                2. Továrek Fr.:  Kapitoly k letopisům města Jevíčka

Ing.	Jaroslav	Zezula	st.

V okrese Svitavy vzniká prostor pro 
podporu duševního zdraví 

V našem svitavském regionu zahájil v květnu 2022 svoji činnost 
nový zapsaný spolek s názvem DušeProstor, jehož cílem je po-
skytovat bezpečný a přátelský prostor všem, kteří mají zájem se 
setkávat za účelem podpory duševního zdraví. Chceme pomáhat 
otevírat témata související s duševním zdravím a věnovat se této 
problematice v celé její šíři. Spolek pořádá různé klubové, aktivi-
zační a vzdělávací činnosti, na řadu přijdou i kulturní a osvětové 
akce, přednášky, besedy a také víkendové pobyty. 
Všechny akce a činnosti jsou určeny lidem ze svitavského okre-
su. Aktivity budou pořádány většinou právě Svitavách (prozatím 
v prostorách Centra duševního zdraví Svitavy - nám. Míru 29/87, 
budova Komerční banky) v odpoledních hodinách. 
Budeme moc rádi za Vaši podporu a pomoc při vytváření DušePro-
storu. Náš spolek můžete podpořit svojí účastí na akcích, členstvím 
ve spolku, nebo také zapojením se do příprav, realizace či propa-
gace aktivit. 
Pokud se k DušeProstoru, z. s. chcete jakýmkoliv způsobem přidat, 
napište nám na e-mail 
duseprostor@gmail.com, nebo volejte na číslo +420 605 541 805. 
Více informací o spolku a jeho aktivitách naleznete na našem webu 
www.duseprostor.cz nebo na Facebooku Duše_Prostor. 
Těšíme se na setkávání s Vámi! 

Marie	Boštíková	za	kolektiv	DušeProstoru,	z.	s.	
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Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci květnu: 
Pokorná Jindřiška
Neubauerová Marta
Kořenovský Josef
Faltýnek František
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Úhrada poplatku za svoz a li-
kvidaci komunálního odpadu, 
úhrada poplatku za psa
Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu dle OZV v roce 2022 je sta-
noven ve výši 600,-Kč/poplatníka. 
Poplatek můžete uhradit v hotovos-
ti v kanceláři OÚ (v úřední dny úte-
rý středa, středa) nebo na účet č. 
1283423349/0800. Pokud se rozhodne-
te pro platbu přes účet jako VS uveďte 
číslo domu. Občané Zálesí uvedou před 
číslo domu 99  (např. Zálesí  1 - VS 991). 
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. 
Osvobození a úlevy od poplatku jsou 
uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny 
na webu obce, případně jsou k nahléd-
nutí na OÚ Biskupice.

Dalibor	Šebek,	starosta	obce

15. Čarodějnický slet
V sobotu 30. dubna 2022 se po dvouleté přestávce uskutečnil 15. velký slet čarodějů a ča-
rodějnic z celého širokého okolí. Po přivítání a protažení ztuhlých údů při tradiční rozcvič-
ce jsme vyzkoušeli svá košťata a následoval letecký přelet nad Biskupicemi. Poté proběhla 
zkouška dovednosti, zda jsme dosti ohební a šikovní a následovalo pasování čarodějů  

a čarodějnic spojené s velkou kouzelnickou hostinou. 
Každý čaroděj se podepsal a otiskl svůj paleček na kou-
zelnou listinu a obdržel svítící náramek proti ztracení 
se. Což bylo velmi důležité, protože jsme se nyní vydali 
temnými Biskupicemi, jen za svitu lampionů a hudební-
ho doprovodu, na dlouhou procházku. Po návratu zpět 
vzplála vysoká vatra se starou čarodějnicí a zároveň se 
spálily všechny zlé síly, tak snad tento rok bude pro nás 
příznivý. 

	Helena	Neuerová,	ČČK

Výsadba třešňové aleje k Horce 
Povedlo se! Jak jsme slibili, tak jsme uskutečnili. 14. dub-
na jsme za hojného přispění občanů Biskupic vysadili nové 
stromky třešní. Celkem 31 stromků a 7 odrůd - třešeň Burlat, 
Kaštánka, Karešova, Napoleonova, Granát, Hedelfingenská  
a Kordia. Velké poděkování patří všem zúčastněným, dospě-
lým i dětem, protože hlavní důvod výsadby byl prostý -  aby 
i budoucí generace nás a našich potomků měli možnost pro-
cházet se pod rozkvetlými třešněmi a přijímat sladké plody 
přírody. A to se nám s tímto silným týmem spoluobčanů po-
vedlo. Ještě jednou děkuji a těším se u další výsadby aleje.

Filip	Procházka,	místostarosta	obce

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
22. 6.

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

Svoz TDO v červnu
8., 22.

Pozvánka na Biskupickou pouť
AVZO Biskupice zve všechny příznivce fotbalu a dobrého jídla 

na pouťový turnaj v malé kopané 
v sobotu 25. června 2022 od 12.30 hod.  

ve sportovním areálu „Na střelnici“
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Přátelské setkání s důchodci
V neděli 8. května 2022 v odpoledních hodinách se uskutečnilo 
přátelské posezení s našimi důchodci. Po 
přivítání následovalo krásné pásmo pís-
niček v podání našich "sedmi statečných" 
dětí z místní MŠ Biskupice (Lucinka, Mi-
kulášek, Barunka, Viktorka B., Tomášek, 
Viktorka L. a Beátka) pod vedením paní 
učitelek Lenky Brabcové a Zuzany Vyky-
dalové. Po vystoupení dětí se ujal slova 
pan starosta Dalibor Šebek, který pří-
tomné seznámil s plánovanými akcemi 
pro rok 2022. Svoji prezentaci ukončil 
hrstkou dobře zvolených vtipů. Poté 
vystoupila Alička Navrátilová a zahrála  
2 písničky na flétnu. Následovala Ivetka 
Sekerková, která zahrála 5 skladeb na 
akordeon. Obě děvčata sklidila velký 
úspěch. Velmi zajímavou přednášku si 
připravila Mgr. Marcela Švancarová na 
téma - "Cestování po Švédsku". Svoji 
přednášku prokládala spoustou fotek, 
osobních zážitků a také  připravila typic-
ky švédské občerstvení - masové kuličky, 
koprové chlebíčky s vejcem a skořicové 
šneky - mňam to byla dobrota. Pak ná-
sledovala volná zábava a tak se povídalo, 
vzpomínalo atd. Dokonce padla hláška: 
"to jsem nečekala, že setkání s důchod-
ci může být taková legrace".  A proč ne? 
Ducha mají mladého stále, jen ta tělesná schránka občas selže. A co 
dodat závěrem? Myslím, že ti z vás, co si udělali čas a přišli mezi nás 
určitě nelitovali a to byl náš hlavní záměr.                                                                                                                         

Helena	Neuerová,	ČČK

AVIZO - POZVÁNKA - LETNÍ  KINO 
Biskupice – technické zázemí obce

pátek 1. července

Tajemství staré bambitky 2
sobota 2. července 

Vyšehrad: Fylm

! UPOZORNĚNÍ !
Oznamujeme občanům, že v pátek 10. června 2022 bude  

do naší obce přistaven

kontejner na velkoobjemný 
směsný  

komunální odpad. 
Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod a ulože-
ní velkoobjemového odpadu bude možné pouze za přítom-
nosti pracovníků obce a to:

v pátek 10. června 2022 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 11. června 2022 od 8:00 do 12:00 hod.  

a od 13:00 do 17:00 hod.

Co je objemný odpad ?
Veškerý nábytek, doplňky a vybavení domácností pokud mož-
no vše zbavené kovových částí, zařízení, které není nebezpeč-
ným odpadem. Sedací soupravy, matrace, molitany, polystyrén, 
koberce, běhouny, podlahoviny, jinak neupotřebitelné textilie, 
zrcadla, drátosklo, autosklo, luxfery, bytové sanitární zařízení, 
domácí a zahradní keramika, plastový zahradní nábytek, za-
hradní hadice, velo pneu a duše, vědra, vaničky, zbytky sta-
vebních materiálů a střešní krytina, ale ne azbestová, běžně 
znečištěné obaly od stavebních nebo jiných materiálů, plastové 
nárazníky a plastová výbava automobilů apod. 

Upozornění: při tomto sběru se NEBUDOU odebírat televi-
zory, počítače a monitory, ledničky, el. zařízení, pneumati-
ky a nebezpečné odpady !!!

Stavba máje na Zálesí
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Naši jubilanti v měsíci  
červnu:

 Marie Valová
 Zdeňka Kulhavá
 Yveta Péčová
 Vladimír Koutný
 Dana Hicklová
 Jaroslava Hélová
 Jana Krupičková
 Anna Nebesáčková
 Věra Vymětalová

Gratulujeme  
a přejeme spokojenost  
a pevné zdraví  
v dalších letech.

Obec Chornice
M A T E Ř S K Á  Š K O L A  C H O R N I C E

Projektový den
Ve spolupráci s paní Sekerešovou jsme pro děti uspořádali 
projektový den na téma „Proměny hlíny“ zaměřený na „ži-
vot v trávě“. Hlavní část programu probíhala v keramické 
dílně a děti měly možnost, prostřednictvím pohádky, sezná-
mit se s původem keramických výrobků. Pod vedením zku-
šené keramičky pak děti vyráběly různé brouky a pavouky 
dle vlastního přání a fantazie. Paní Sekerešová také dětem 
předvedla, jak lze na hrnčířském kruhu proměnit hroudu 
hlíny v krásně tvarovaný hrníček. Akce byla pro děti velmi 
zajímavá, nadšeně pracovaly s hlínou a těší se, až se bu-
dou moci svým výrobkem pochlubit kamarádům. Děkujeme 
paní Sekerešové za krásné dopoledne s pestrým a zajíma-
vým programem.

Hana	Němcová,	MŠ

Z Á K L A D N Í   Š K O L A  C H O R N I C E

Plavecký výcvik
Po delší odmlce se mohli žáci druhých až pátých ročníků zlepšovat ve svých plaveckých 
dovednostech v krytém bazénu ve Svitavách.
Na výuku plavání byli žáci rozděleni do několika družstev, podle svých schopností mohli 
využít řadu plaveckých pomůcek. Cílem jednotlivých lekcí bylo osvojit si základy plavání 
– vztah k vodě, splývání, různé plavecké styly. V předposlední lekci žáci změřili své síly 
a předvedli, co všechno umí. Domů si kromě vysvědčení odnášeli také mnoho pěkných 
zážitků. 

Mgr.	Kateřina	Hlaváčová,	ZŠ

Jarní úklid přírody
Nechali jsme se inspirovat celorepublikovou soutěží, Ukliďme Česko. Do úklidu, který 
probíhal celé dva měsíce, se zapojila více než polovina žáků školy a tímto jim všem velmi 
děkujeme.

Mgr.	Barbora	Doleželová,	ZŠ

Poděkování
Obec Chornice děkuje členům myslivecké-
ho sdružení Jezevec, kteří pomohli zaměst-
nancům obce se sázením stromků a vyží-
náním trávy a dále pak členům výjezdové 
jednotky hasičů, kteří pomohli se sázením. 
Dohromady se jim podařilo zasadit 1800 
stromků. Obecní zaměstnanci vybudovali  
v součtu 1200 m oplocení. Celkem bylo za-
sazeno 6700 stromků - 4500 dubů, 2200 ja-
vorů a 1000 smrků a všem, kdo se na jejich 
výsadbě podíleli patří velké poděkování. 
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Taneční tělocvik Doctora Dancera
Pravidelný pohyb patří ke správné životosprávě člověka. O tom, 
že se děti během dopolední výuky potřebují protáhnout, není po-
chyb.
Doctor Dancer, který pro naše žáky uspořádal taneční tělocvik, 
dokázal rozhýbat i děti, které pohybu jinak příliš neholdují. Spo-
lečně tanečníci vytvořili skupinu Řízkožrouti a předvedli zajíma-
vou pohybovou sestavu. V té předvedli několik tanečních kreací, 
které vycházely ze stylu streetdance.
Dětem se řádění na parketu velice líbilo a věříme, že by uvítaly 
další pokračování někdy příště.

Mgr.	Milena	Truhlářová,	ZŠ

Dopravní výchova s městskou  
policií

Ve středu dne 6. 4. 2022 navštívila žáky 4. a 5. ročníku Městská 
policie z Moravské Třebové. Žáci se pod vedením zkušených poli-

cistů seznamovali s pravidly silničního 
provozu.
Dopravní výchova s městskou policií 
se sestává ze dvou částí. V té první 
děti získávaly teoretické znalosti z ob-
lasti pravidel silničního provozu, dru-
há část je zaměřena prakticky. Žáci tak 
budou mít možnost vyzkoušet si své 
nabyté znalosti v praxi na dopravním 
hřišti v Moravské Třebové, kam naše 
škola zavítá v květnu. Už teď se velmi 
těšíme.
Tímto bychom chtěli poděkovat stráž-
níkům Janu Machálkovi a Martinu 

Černohousovi za spolupráci s naší školou. Doufáme, že bude po-
kračovat i v dalších letech.

Mgr.	Radka	Bidmonová,	DiS,	ZŠ

 Návštěva skleníků
Víte, že:
• skleníky v Chornicích jsou již 5 let
• celoročně se zde pěstují dvě odrůdy rajčat na ploše 2,4 ha
• počet rostlin je 30 tisíc a jsou rozmístěny ve150 řádcích
• rostliny rostou z „matrace“ do které se přivádí výživný roztok
• každý týden se odváží do skladu u Prahy 10 tun rajčat
• opylení rostlin mají na starost španělští čmeláci
• teplota ve sklenících se pohybuje od 23 do 40 stupňů  
• pracuje zde celoročně 30 zaměstnanců
Tyto a mnohé dalších informace se dozvěděli žáci 6. a 7. třídy při 
návštěvě skleníků v Chornicích.

Ing.	Ivo	Vymětal,	ZŠ

OLYMPIC V CHORNICÍCH
Předposlední dubnovou sobotu zavítala do Chornic česká bigbea-
tová legenda, skupina OLYMPIC, aby u nás odehrála svůj dvakrát 
odložený koncert. Frontman kapely Petr Janda předvedl velmi 
krátce před svými osmdesátými narozeninami neuvěřitelný výkon. 
Bez přestávky dokázal hrát a zpívat bezmála dvě hodiny a se třemi 
přídavky zahrál OLYMPIC celkem 23 písniček. Zkraje jsme si po-
slechli čtyři novinky, na které navázaly skladby notoricky známé, 
což byla příležitost pro vytvoření skvělé atmosféry přítomným pu-
blikem. Z koncertů, které jsme v uplynulých letech zorganizovali, 
patří ten poslední mezi nejlepší. Petrovi Jandovi se u nás líbilo a při 
osobním setkání vyjádřil Chornicím pochvalu za pěkné prostředí, 

se kterým se 
podle jeho slov 
setkává málo-
kde. Závěrem 
děkuji sponzo-
rům za finanční 
podporu, díky 
níž jsme mohli 
vstupenky pro-
dávat za přija-
telnou cenu.

	Jiří	Smékal,	
starosta	obce

Pozvánka
Zveme Vás na  

Talk show Ivo Šmoldase & Václava Kopty, 
která se bude konat

v pondělí 27. 6. v 18 hod. v kulturním domě
 v Chornicích. Moderuje Marie Formáčková. 

Předprodej vstupenek je v kanceláři OÚ Chornice, 
tel. 461 327 807.
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Čarodějnický rej
Po dvouleté odmlce jsme ve spolupráci se základní školou 
uspořádali v pátek 29. dubna tradiční „Čarodějnice“. Na hřišti 
Na Čtvrtničkách se to hemžilo čarodějnicemi všech věkových 
kategorií. Tančily, hrály různé hry, plnily úkoly na stanovištích, 
kde byly odměněny i nějakou tou dobrotou. Za asistence ja-
roměřických hasičů byla zapálena vatra i s čarodějnicí, kte-
rou vyrobily děti v družině. Jsme rádi, že se pomalu vše vrací  
k normálu a doufáme, že podobných úspěšných akcí budeme moct uspořádat více. Po-
děkování patří všem, kdo se akce zúčastnil a pomohl s organizací. Moc děkujeme panu  
V. Jedličkovi a jeho týmu za přípravu vynikajících makrel, p. J. Zuzčákovi za ozvučení celé 
akce, jaroměřickým hasičům za postavení vatry a asistenci u ohně. Nemalé díky patří 
minipivovaru Vichr a panu L. Sekaninovi za sponzorské dary. 

Mgr. Martina	Továrková,	předsedkyně	SRPSŠ

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví:

ANNA LANGEROVÁ
ALOIS KUBA
ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ
MARIE HRUDOVÁ
BOHUMILA LANGEROVÁ
Jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

MILAN TRÁVNÍČEK
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalé rodině.

Oznámení o dokončení 
obnovy katastrálního 

operátu a jeho vyložení 
k veřejnému nahlédnutí
Obecní úřad Jaroměřice oznamuje, že  
v budově Centra života a podnikání č.p. 200, 
ve výstavní síni, v období od 30.5.2022 do 
10.6.2022, dle rozpisu viz níže, bude vyložen  
k veřejnému nahlédnutí katastrální operát 
obnovený novým mapováním na digitální 
katastrální mapu v katastrálním území obce 
Jaroměřice. Ve dnech pondělí 30. 5. 2022  
a pátek 10. 6. 2022 vždy od 13:00 do 16:30 
hodin a v pondělí 6. 6. 2022 od 8:30 do 
12:00 hodin budou k veřejnému nahlédnutí 
ve výstavní síni Centra života a podnikání 
přítomni zaměstnanci katastrálního úřadu 
(p. Roušarová - tel. 461 544 086, p. Šoto-
la - tel. 461 544 081), v ostatních dnech 
dle úředních hodin obce (pondělí, středa: 
8:00 – 11:00 13:00 – 17:00) bude požado-
vané údaje poskytovat zaměstnanec obce  
v budově Obecního úřadu Jaroměřice č.p.1. 
V případě, že zaměstnanec obce nebude 
při nepřítomnosti zaměstnance katastrál-
ního úřadu schopen poskytnout zájemci 
požadované údaje o jeho vlastnictví, bude 
možné po předchozí dohodě nahlédnout 
do obnoveného katastrálního operátu na 
katastrálním pracovišti. Do obnoveného 
katastrálního operátu je současně možné 
po dobu jeho vyložení nahlédnout i na 
webových stránkách Českého úřadu ze-
měměřického a katastrálního na adrese: 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKata-
strInfo.aspx. Obecní	úřad	Jaroměřice

Fotbalová přípravka Jaroměřice
Naši mladší fotbalovou přípravku mohou 
navštěvovat jak kluci, tak holky, kteří se na-
rodili v letech 2013 - 2017. Začínalo se asi  
s 8 dětmi, ale postupem času se náš tým 
rozrůstá o další a další zájemce nejen z Ja-
roměřic, ale také Velkých Opatovic, Biskupic, 
Vísky u Jevíčka. Za takový zájem jsem veli-
ce rád a v dnešní době, kdy vládnou světem 
mobilní telefony, konzole a počítače dostat 
děti k nějakému sportu je nelehká záležitost. 
Náš tým je velmi mladý a malý v porovnání 
s ostatními hráči jiných klubů, se kterými se 
potkáváme na turnajích. Ale i tak naši hráči 
odvádí každý trénink a každý turnaj obrovský 
pokrok a z toho mám obrovskou radost, ale 
určitě je pořád co zlepšovat a učit se. Máme 
za sebou několik turnajů v loňském roce, kdy 
se začínalo se soutěží, popravdě jsem z toho 
ze začátku byl zklamaný nejen já, ale i naši 
hráči a to z toho důvodu, že ostatní soupeři 
jsou tak o hlavu větší a o 10 kg těžší. Musím 
opravdu všechny pochválit jak se nenecha-
jí odstrčit a bojují, i když to nemají zrovna 
lehké. Dávají branky, vyhrávají a mají z toho 
radost. V květnu jsme měli turnaj u nás v Jaroměřicích a čekají nás další turnaje venku. Na 
závěr chci poděkovat i mému tchánovi - Stanislavovi Ševčíkovi, který mi velmi pomáhá  
s přípravou a chodem tréninků a zápasů. Budeme rádi za každou podporu diváků, rodičů, ale  
i ostatních diváků.

	Zdraví	Petr	Vacula
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Sbírka knih pro onkologii
V roce 2021 proběhla rozsáhlá rekonstrukce na olomoucké onko-
logii, včetně nákupu tří nových lineárních urychlovačů. Ty umožňují 
poskytování nejmodernější lékařské péče v oboru radiační onko-
logie. Kromě přirozeného zájmu o to nejlepší, co dnešní medicína 
dokáže nabídnout, nás s kolegy na pracovišti spojuje také klub kni-
homolů. Proto kromě přesně cíleného brzdného záření na našem 
oddělení radioterapie naleznete i knihovnu.
Lásku k četbě, literatuře a knihám obecně ve mně vzbudila přede-
vším moje máma. Možná Vás také učila. Proto byla jasná volba, na 
koho se obrátit, když jsme potřebovali vybavit naše sice nové, ale 
prázdné police. Paní magistra Marcela Švancarová během několika 
dnů za podpory a pomoci zaměstnanců školy i paní starostky za-
jistila desítky nových, ale také vzácnějších kousků. A na stovce se 
nezastavili. Onkologie je lékařský obor plný naděje, strachu, práce, 
úsměvu, a někdy také čekání. Toto čekání může znamenat několik 
minut, ale také třeba hodinu denně po několik týdnů. Kromě dnes 
již obligátní Wi-fi, televize, automatu na kávu a pohodlných seda-
ček nabízíme i jízdenku do nového světa. Jeden měl strach, zda se 
projekt vůbec setká se zájmem. Další se obával, zda nám po mě-
síci nějaký ten výtisk zůstane. Odpovědí pro mě byl hřejivý pocit  
u srdce, který mi způsobil pohled na lehce prořídlé regály a pacien-
ty vracející knihy, které dočetli doma. Proč? Protože to nekonečné 
čekání se najednou stalo příliš krátkým. “Cože? Už já? Ještě dočtu 
jednu kapitolu a hned běžím!”
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří přispěli do sbírky knih pro 
Onkologickou kliniku Fakultní nemocnice v Olomouci, jenž si vzala 
pod patronát neúnavná literární fanynka Marcela Švancarová.

Děkujeme.
MUDr.	Aleš	Langer

lékař	Onkologické	kliniky	FNOL

Vyhodnocení soutěže KUŘÁTKOV 
2022

V akci KUŘÁTKOV 2022 Jaroměřice skončily se 76 kuřátky na 
krásném 43. místě. Vyhrála obec 
Věckovice - 276 kuřátek z Plzeňského 
kraje. Tato obec obhájila prvenství  
z loňského roku a získává titul KU-
ŘÁTKOV 2022. Ať s titulem nebo bez 
něho, vítězové jsou všichni, kteří se 
snaží dělat něco pro sebe i své okolí. 
DĚKUJI VŠEM ZA ÚČAST a těším se 
na příště. 
Pro připomínku přikládám ještě pár 
našich krásných kuřátek.

Krásné	jaro	Vám	všem	přeje	 
Vaše	Knihovna

PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V ČERVNU 2022

18:00 
• Prohlídka (dolního) kostela Všech svatých   
 s Mgr. Michalem Schusterem

19:00 
• Přivítání v kostele Povýšení sv. Kříže na Kalvárii  
 Otcem Pawlem Wójcikem bude ochutnávka mešního vína
• Hudební vystoupení pěveckého sboru CANTILO
• Prohlídka kostela Povýšení sv. Kříže s Mgr. Michalem Schusterem

Nejlepší zastávka na světě!
Takto zhodnotili svou práci jaroměřičtí deváťáci. Vzhled zastávky 
trápil občany i vedení obce už dlouhou dobu, proto jsme ve ško-
le rádi přijali nabídku paní starostky, jestli s tím nechceme něco 
udělat. Žáci pojali stěny jako netradiční tablo. Bez fotek, zato ori-
ginálním a kreativním způsobem zpracovali vlastní siluetu a ve ve-

řejném prostoru 
tak zanechali 
osobitý "otisk".
Byla bych ráda, 
kdyby se do 
budoucna stalo 
tradicí, že žáci 
posledního roč-
níku naší školy 
vytvoří podob-
né dílo každý 
rok. Nejen, že by 
zastávka ožila 

pokaždé novým uměleckým dílem, ale časem bychom také přiro-
zeně zvýšili zodpovědnost mladých za společné obecní prostory.
Doufáme, že cestující náš "street art" potěší. Dejte nám vědět, jak 
se vám líbí! Jana	Toulová

Loučíme se touto cestou s naším  
dlouholetým a obětavým spolupracovníkem 

panem Milanem Trávníčkem 
 a děkujeme za všechno,  

co pro naši obec vykonal.  
Milane, moc nám všem chybíš.

zaměstnanci Obecního úřadu 
 Jaroměřice

NOC KOSTELŮ
PÁTEK 10. 6. 2022  
JAROMĚŘICE
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou  
130 Kč bez DPH (157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový  
inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou 270 Kč bez DPH  
(326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu  
v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů  
a 1 zdarma. 

Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
- tropické korkové helmy, pískové nebo zelené
Tel.: 732 532 866.


