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Fotoaktuality

Městské muzeum připravilo výstavu 
obrazů kreslíře Arnošta Bechra

Zastupitelům a obchodním partnerům 
jsme představili nový sběrný dvůr

Společně s přeložkou ČEZ byl vybudo-
ván žulový chodník na Brněnské ulici

CERGA a archeologický výzkum v Jevíčku 
v roce 2022

V letošním roce pokračoval archeologický výzkum sídliště ze starší doby římské na lokalitě 
Jevíčko XIII (nad Žlíbkami), který realizuje Katedra archeologie Filozofické fakulty Univer-
zity Hradec Králové. Krom toho došlo ve vývoji našeho třináctiletého terénního badatel-
ského úsilí ke zlomové události. Zásluhou vedení města a ve spolupráci s Muzeem regionu 
Boskovicka a s Archeologickým ústavem AV ČR v Brně jsme otevřeli Centrum římsko-ger-
mánské archeologie (CERGA), které se zabývá výzkumem doby římské a současně i jeho 
prezentací. Nachází se v budově někdejšího augustiniánského kláštera v prostorách při 
Městském muzeu Jevíčko. Ve dvou místnostech je expozice (návštěvnické centrum) a záze-
mí pro terénní výzkum včetně pracovního depozitáře (badatelské centrum). V expozici zá-
jemci uvidí výběr nejvýznam-
nějších nálezů z doby římské 
z katastru Jevíčka-Předměs-
tí, zejména ze dvou nejvíce 
zkoumaných lokalit, tj. Jevíč-
ko IV (žárové pohřebiště ze  
2. století a sídliště ze 4. sto-
letí) a Jevíčko XIII (sídliště ze 
2. století). Pro dokreslení řím-
ského vojenského zásahu na 
Moravu mohou návštěvníci 
vidět i výběr nálezů z Mušo-
va. Součástí prezentace jsou 
rovněž přehledné nástěnné 
plakáty, plánky lokalit a re-
konstrukce germánské ženy 
a bojovníka na základě jevíč-
ských nálezů. Návštěvníkům 
jsou k dispozici skládačky 
(Germáni v Jevíčku v době 
římské a Tábor římských legi-
onářů v Jevíčku) a také trička 
s motivem CERGA. 
Samotný archeologický vý-
zkum v letních měsících roku 
2022 odkryl dva hluboké  
a velmi bohaté objekty prav-
děpodobně řemeslnického 
charakteru, které obsahovaly množství germánských a římsko-provinciálních fragmentů 
keramiky, zvířecí kosti a četné další nálezy včetně vzácné ulity středomořského plže z čele-
di Turritellidae. Z výplní objektů se odebíraly vzorky hlíny pro plavení, z čehož bude možné 
zjistit výskyt různých rostlinných makrozbytků. Výzkumu se zúčastnili studenti archeologie 
FF UHK a také studenti z Prahy (ČVUT) a Brna (MU).
V příštím roce plánujeme komplexní zpracování výsledků čtyřletého výzkumu na sídlištní 
lokalitě Jevíčko XIII a současně se chceme věnovat detailní povrchové prospekci širšího 
zázemí římsko-germánských lokalit Jevíčka. Ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV 
ČR v Brně a s boskovickým muzeem připravujeme novou strategii zkoumání regionu Malá 
Haná s centrem v Jevíčku, s cílem zjistit historický a vojensko-strategický kontext zásahu 
římské armády v době markomanských válek severně od Brna a jeho důsledky pro místní 
labskogermánskou populaci. Na konci válečných událostí za vlády císaře Marka Aurelia se 
Římané snažili v nejodlehlejších končinách území porazit Germány. Je docela dost možné, 
že oněmi „nejodlehlejšími končinami“ byla právě území našeho výzkumného prostoru.  
O všech dalších uskutečněných aktivitách budeme referovat jak odbornou, tak i zaintere-
sovanou veřejnost.

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

Trnavská univerzita v Trnave

www.jevicko.cz

Ze srdce Vám přejeme klidné 
a radostné prožití Vánoc 
ve zdraví.

Vedení Města Jevíčka  
a redakce  Jevíčského  
zpravodaje
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Společenská rubrika 

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

Jiří Štark
Jiří Havlíček
Ladislav Crha
Marie Koukalová
Antonín Kočvara
Petr Trlík
Josef Horák
Josefka Lexová
Jiří Konečný
Josef Peka
František Langer

• Komise pro výchovu a vzdělávání, 
mládeže a sportu, předseda Mgr. 
Petr Votroubek (nominace Naše Je-
víčko 2022)

• Komise kulturní, cestovního ruchu 
a regionálního rozvoje, předsed-
kyně Pavla Konečná (nominace rady 
města)

•  Komise pro dopravu, dopravní 
obslužnost a bezpečnost, před-
seda Petr Rozbořil (nominace Jed-
notné Jevíčko)

•  Sbor pro občanské záležitosti,  
předsedkyně Mgr. Jana Junková 
(nominace Naše Jevíčko 2022)

Dále rada města jmenovala Pracov-
ní skupinu pro regeneraci Městské 
památkové zóny s předsedou Mgr. 
Miroslavem Šafářem a ještě bychom 
opět chtěli jmenovat Pracovní skupi-
nu pro rozvoj Zadního Arnoštova, 
Mařína a Lípy, jejíž obsazení bude 
rada řešit v některém ze svých dalších 
jednání.
Výbory a komise fungují na základě 
demokratického systému hlasování 
svých členů a odsouhlasená doporu-
čení k jednotlivým záležitostem poté 
předkládají s doporučující váhou za-
stupitelstvu či radě města. Tato do-
poručení a názory lidí, kteří se v dané 
problematice pohybují, jsou pro ve-
dení města velmi důležité a ve větši-
ně případů je k nim přihlíženo a je dle 
nich postupováno. Stejně tak bychom 
chtěli pokračovat v zavedené praxi  
i v tomto volebním období.

Vážení občané,
velmi si vážíme zájmu a aktivity členů 
jednotlivých výborů a komisí, věno-
vat se veřejným zájmům města a jeho 
občanů, díky čemuž je zajištěna velmi 
široká diskuse zejména nad zásadními 
tématy a záměry města. Jsem zastán-
cem názoru, že starosta či manažer  
i v jiných organizacích či společnos-
tech by neměl spoléhat jen a svůj 
názor, ale měl by umět naslouchat  
a přijímat rady zkušenějších kolegů  
a odborníků.
Závěrem mi dovolte popřát všem čle-
nům výborů i komisí města mnoho 
dobrých a přínosných návrhů ve pro-
spěch našeho města a občanů.

Dušan Pávek, 
dipl.um,  

starosta Města 
Jevíčka

Zastupitelstvo a rada města jmeno-
valy nové výbory a komise pro obdo-
bí 2022-2026 
Vážení občané,
komunální volby 2022 jsou za námi, 
a tak mi dovolte Vás informovat  
o výborech a komisích, které jmeno-
valy v listopadu zastupitelstvo a rada 
města.
Úvodem bych chtěl ještě jednou po-
gratulovat všem nově zvoleným za-
stupitelům i radním města k získání 
jejich mandátu a těším se na vzájem-
nou spolupráci.
V souladu se zákonem o obcích za-
stupitelstvo města zřizuje finanční  
a kontrolní výbor, které jsou dle zá-
kona povinné. Dále může rada měs-
ta zřídit komise města, jejichž počet  
a zaměření je již volitelné a rada si 
je tak může stanovit dle svého uvá-
žení. Jak výbory, tak komise fungují 
jako poradní orgány zastupitelstva  
i rady města, vyjadřují se na vyžádání 
k různým návrhům, zpravidla odbor-
nějším či tematicky zaměřeným zále-
žitostem a mohou samy ze své po-
zice vznášet návrhy, náměty a to jak 
do jednání zastupitelstva tak do rady 
města. Každé volební sdružení bylo 
tedy vyzváno, aby si nominovalo 
své zástupce do jednotlivých výbo-
rů a komisí. Tyto nominace volebních 
sdružení ještě doplnila rada města  
o členy s příslušnou odborností nebo 
zkušenostmi v dané problematice. 
Město Jevíčko tedy pro nové voleb-
ní období použilo osvědčený systém  
a zaměření jednotlivých komisí i vý-
borů. Dovolte mi tedy, abych Vás 
přehledně seznámil se zřízenými 
výbory, komisemi a představil jejich 
jednotlivé předsedy. Každá komise 
čítá cca 5 – 17 členů a jejich komplet-
ní obsazení je zveřejněno na webu 
města.

Výbory zastupitelstva města:
• Finanční výbor, předsedkyně Ing. 

Aneta Pávková (nominace Město 
lidem, lidé městu)

• Kontrolní výbor, předseda Martin 
Korbel, DiS. (nominace 3PK)

Komise rady města:
• Komise stavební, předseda Stani-

slav Dokoupil (nominace Jednotné 
Jevíčko)

• Komise životního prostředí, 
předseda Daniel Pávek  (nominace 
Společně pro Jevíčko)

• Komise bytová a sociální, předse-
da Mgr. Miloslav Parolek (nomina-
ce Město lidem, lidé městu)

Okénko radních

Tipy na výlety
kniha „Hrady a zámky z nebe"

k zakoupení v TIC

Oznámení o uzavření  
stávajícího sběrného dvora 

Na Salajce pro veřejnost  
od 1. 12. 2022 

Vážení spoluobčané, 
z technických a provozních důvodů do-
jde od 1. 12. 2022 k uzavření stávajícího 
sběrného dvora Na Salajce pro veřejnost. 
V průběhu prosince zde nebude možno 
odevzdávat odpady, protože bude pro-
bíhat vyklízení prostor, odvoz odpadů  
a stěhování vybavení do nového zaříze-
ní na ulici Třebovské. V novém sběrném 
dvoře bude zahájen provoz od 2. 1. 
2023 v obvyklých provozních dnech  
a hodinách. Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

290 Kč
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 3. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
3.  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: 12. 12. 2022 od 16:30 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 11. 2022

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

 

Provoz Městského úřadu Jevíčko ve dnech  
19. 12. 2022 – 31. 12. 2022

Pondělí 19. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-17:00
Úterý 20. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Středa 21. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Čtvrtek 22. 12. 2022 07:00-11:30 zavřeno
Pátek 23. 12. 2022 zavřeno --------
Sobota 24. 12. 2022 ----------- svátek
Neděle 25. 12. 2022 ----------- svátek
Pondělí 26. 12. 2022 zavřeno svátek
Úterý                                                  27. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Středa                                               28. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Čtvrtek                                              29. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Pátek 30. 12. 2022 zavřeno --------
Sobota 31. 12. 2022 -------- --------

Provoz TIC Jevíčko ve dnech 19. 12. 2022 – 31. 12. 2022
Pondělí 19. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-16:00
Úterý 20. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Středa 21. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Čtvrtek 22. 12. 2022 07:00-11:30 zavřeno
Pátek 23. 12. 2022 zavřeno --------
Sobota 24. 12. 2022 ----------- svátek
Neděle 25. 12. 2022 ----------- svátek
Pondělí 26. 12. 2022 zavřeno svátek
Úterý                                                  27. 12. 2022 07:00-14:00
Středa                                               28. 12. 2022 07:00-14:00
Čtvrtek                                              29. 12. 2022 07:00-14:00
Pátek 30. 12. 2022 zavřeno --------
Sobota 31. 12. 2022 -------- --------

Provoz veřejných WC ve dnech 19. 12. 2022 – 31. 12. 2022
Pondělí 19. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-16:00
Úterý 20. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Středa 21. 12. 2022 07:00-11:30 12:00-14:30
Čtvrtek 22. 12. 2022 07:00-11:30 zavřeno
Pátek 23. 12. 2022 07:00-19:00 
Sobota 24. 12. 2022 ----------- svátek
Neděle 25. 12. 2022 ----------- svátek
Pondělí 26. 12. 2022 zavřeno svátek
Úterý                                                  27. 12. 2022  07:00-14:00
Středa                                               28. 12. 2022  07:00-14:00 
Čtvrtek                                              29. 12. 2022 07:00-14:00
Pátek 30. 12. 2022 zavřeno --------
Sobota 31. 12. 2022 -------- --------

MUDr. Ivana Křížová
9.12.- druhý pátek

 22. 12., 23. 12., 30. 12. 2022 
- dovolená, 

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

Ordinační doba během  
vánočních svátků

Ordinuje: 
22.12. 2022  MUDr. Šedrlová,  

MUDr. Trčková
23.12. 2022  MUDr. Šedrlová, 

 MUDr. Trčková
27.12. 2022  MUDr. Šedrlová,  

MUDr. Křížová
28.12. 2022  MUDr. Šedrlová,  

MUDr. Křížová
29.12. 2022  MUDr. Šedrlová,  

MUDr. Křížová
30.12. 2022  MUDr. Trčková

Ošetření vždy až po telefonické  
domluvě!!!! 

MUDr. Křížová      tel. 725 817 089
MUDr. Šedrlová tel. 739 669 993
MUDr. Trčková  tel. 461 326 272,         
        725 928 337
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NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC SVITAVSKA 2022
Výkonný výbor Regionálního sdružení sportů Svitavy, z.s. spo-
lu s městy Svitavy, Moravská Třebová, Litomyšl, Polička, Je-
víčko a Březová nad Svitavou připravují vyhlášení nejlepších 
sportovců regionu za rok 2022. V této souvislosti vyhlašují 
kritéria pro nominace na získání uvedeného titulu. Základní 
podmínkou je členství v tělovýchovné a sportovní organizaci 
nebo občanském sdružení zabývajícím se sportovní činností 
na území svitavského regionu.

NÁVRHY NA NOMINACE MOHOU BÝT PŘEDKLÁDÁNY 
V TĚCHTO KATEGORIÍCH:
Jednotlivci: žáci, dorost, dospělí, veteráni, trenéři, regionální 
trenéři, handicapovaní, mimořádný výkon, krajánek, zvláštní 
cena RSS Svitavy
Kolektivy: žáci, dorost, dospělí
Nominace sportovců a družstev je možná za dosažené spor-
tovní výsledky v roce 2022 za přední umístění ve světových, 
evropských a domácích soutěžích.

NÁVRHY NA OCENĚNÍ SPORTOVCŮ, DRUŽSTEV A TRENÉ-
RŮ MUSÍ OBSAHOVAT:
• Uvedení jména a příjmení, rok narození, adresa, tel. Nebo 

mobil, e-mail
• Příslušnost k TJ/SK či občanskému sdružení
• Výčet sportovních výsledků a umístění v soutěžích roku 2022
• Zhodnocení činnosti trenéra
• 1–2 fotografie ve formátu pdf, jpg

Návrhy zasílejte do soboty 14. 1. 2023 na adresu:
 email: rss.sy@seznam.cz; mobil: 603 761 373

Výstrahy ČHMÚ přímo do vašeho mobilu
Co naši občané získávají?
    • Výstrahy ČHMÚ platné pro konkrétní oblast naší obce.

    • Varovné zprávy na nástěnce profilu samosprávy.

    • Možnost automaticky odebírat výstražné zprávy ČHMÚ přímo  
      do svých mobilů.

    • Záruku okamžitého varování před hrozícím nebezpečím.

    • Důkladnější zajištění bezpečnosti zdraví i majetku.

„Stále více státních institucí chápe, že důležité informace je tře-
ba v době informačního smogu dostat přímo k občanům. Oče-
kávat, že je budou lidé dohledávat sami, je bohužel naivní.  
A v momentech, kdy jde o minuty nebo dokonce vteřiny, je pak dobrá 
informovanost veřejnosti naprosto klíčová. Zvláště když ji máte plně 
pod kontrolou,“ říká o přínosu nové spolupráce s ČHMÚ autor chyt-
ré komunikační sítě MUNIPOLIS, Mgr. Ondřej Švrček.

Jsme rádi, že můžeme tuto důležitou službu přinést občanům 
Města Jevíčka jako jedné z prvních samospráv v České repub-
lice.
Pokud nejste zaregistrování do mobilního rozhlasu, může-
te tak učinit na stránkách Města Jevíčka prostřednictvím 
rychlého odkazu ve spodní části úvodní obrazovky webu  
www.jevicko.cz (https://www.jevicko.cz/mobilni-rozhlas)

Vedení Města Jevíčka

Vážení občané, vedení Města Jevíčka se rozhodlo prostřed-
nictvím mobilního rozhlasu přinášet občanům snadný přístup 
k aktuálním informacím o počasí, stavu klimatu, hydrologii 
nebo kvalitě ovzduší. Díky spolupráci MUNIPOLIS a Českého 
hydrometeorologického ústavu nyní získáte výstrahy ČHMÚ 
přímo do svých mobilních telefonů.

Nově můžete sledovat aktu-
ální stav počasí, informace  
o hladinách potoků a řek 
nebo o kvalitě ovzduší na 
našem profilu MUNIPOLIS. 
Ihned, jakmile ČHMÚ vydá 
varování pro naši oblast, 
bude zpráva publikována 
na nástěnce zpráv. Jestli-
že jste přihlášeni k odběru 
informací ze samosprávy 
Města Jevíčka, budete automaticky dostávat zdarma notifikace pří-
mo do svého mobilního telefonu.

„Zapojením do sítě MUNIPOLIS pokračujeme v naplňování cíle doru-
čit naše výstrahy co nejrychleji lidem různými způsoby, aby se mohli 
na hrozící nebezpečí připravit,“ uvádí Mgr. Libor Černikovský, ředitel 
pro meteorologii a klimatologii Českého hydrometeorologického 
ústavu. „Spojení s MUNIPOLIS nám umožňuje výstrahy cílit v kon-
textu dalších regionálních informací způsobem, který využívá mnoho 
občanů,“ dodává.
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Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
1/1Z/2022 zapisovatelku zápisu ustavujícího 

zasedání Petru Minaříkovou a ověřova-
tele zápisu Martina Korbela, DiS. a Mgr. 
Janu Junkovou

6b/1Z/2022 pro výkon funkce starosty bude 
člen zastupitelstva dlouhodobě uvol-
něn

6c/1Z/2022 pro výkon funkce místostarosty 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
2/1Z/2022 program ustavujícího zasedání Za-

stupitelstva města Jevíčko konaného 
dne 24.10.2022

3/1Z/2022 využití dosavadního Jednacího 
řádu Zastupitelstva města Jevíčko, kte-
rý byl schválen na 28. zasedání dne 
15.03.2021

4a/1Z/2022 volební komisi ve složení: Mgr. 
Petr Votroubek, Ondřej Václavek, Mgr. 
Petr Jedlinský

4b/1Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Ing. 
Aneta Pávková, Josef Bidmon, Ing. Pa-
vel Vykydal

5/1Z/2022 volební řád pro volbu starosty, mís-
tostarosty a ostatních členů rady města

6a/1Z/2022 zvolení jednoho místostarosty
6d/1Z/2022 tajný způsob volby starosty a mís-

tostarosty a členů rady města
7/1Z/2022 zásady pro stanovení odměn čle-

nům zastupitelstva města, předsedům 
výborů a komisí v Jevíčku a členům vý-
borů zastupitelstva města a komisí rady 
města, kteří nejsou členy zastupitelstva 
města s účinností od 24.10.2022

Zastupitelstvo města Jevíčko volí
6e/1Z/2022 starostu města Jevíčko: Dušana 

Pávka, dipl. um.
6f/1Z/2022 místostarostu města Jevíčko: Mgr. 

Miroslava Šafáře
6g/1Z/2022 členy rady města Jevíčko: Mgr. 

Janu Junkovou, Mgr. Miloslava Parolka, 
Mgr. Petra Jedlinského

Usnesení 1. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 24. října 2022
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 

informaci o nově zvolených členech Za-
stupitelstva města Jevíčko v rámci jed-
notlivých volebních sdružení

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí složení slibu bez výhrady všemi 15 
přítomnými členy Zastupitelstva města 
Jevíčko

Výsledky projednávání, které byly zamít-
nuty
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje pro-

gram ustavujícího zasedání Zastupi-
telstva města Jevíčko konaného dne 
24.10.2022 s přesunutím bodu diskuse 
jako bodu č. 7 programu zasedání za-
stupitelstva

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/100R/2022 program 100. schůze rady města 

dne 17.10.2022
2a/100R/2022 bezplatný pronájem městské 

chaty pro konání akce pro nejmladší 
členy 28. oddílu skautů Jevíčko, která se 
uskuteční ve dnech 02.-04.12.2022

2b/100R/2022 finanční příspěvek ve výši 
23.000 Kč pro Tělovýchovnou jednotu 
Jevíčko, z. s., Okružní I 637, Jevíčko, IČ: 
43509495 na bezpečnostní kamerový 
systém v areálu Žlíbka

3d/100R/2022 v rámci úsporných opatření 
využití rostlého stromu vedle sochy T. 
G. Masaryka na Palackého náměstí jako 
vánočního stromu, a to zejména z dů-
vodu úspor na instalaci vánočního stro-
mu řezaného a rovněž z hlediska šetr-
nosti vůči životnímu prostředí

4a/100R/2022 cenovou nabídku firmy TG Tisk, 
s. r. o., 5. května 1010, 563 01 Lanš-
kroun, IČ: 60915854 na výrobu 200 ks 
almanachu "Světlé stopy" Františka 
Továrka za částku 69.000 Kč vč. DPH  
v rámci oslav "Roku skautingu v Jevíč-
ku"

4c/100R/2022 vícepráce ve výši 15.000 Kč 
bez DPH v rámci zpracování územně 
plánovací dokumentace pro změnu č. 
3 územního plánu Jevíčko z důvodu 
podstatného navýšení zpracovávaných 
záměrů změn ÚP z původních osmi na 
konečných osmnáct

5a/100R/2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o po-
skytování bezpečnostních služeb mezi 
městem Jevíčko a společností ARAGON 
Security, s. r. o., Purkyňova 648/125, 
612 00 Brno, IČ: 02104831 k ukončení 
zabezpečování ostrahy objektu měst-
ské knihovny, U Zámečku 451, 569 43 
Jevíčko ke dni 31.10.2022 a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

5b/100R/2022 vypovězení smlouvy se spo-
lečností BusLine Pardubicko, s. r. o., Na 
Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Se-

mily, IČ: 07783051 o zajištění provozu 
informačního centra s kontaktním mís-
tem Iredo

6a/100R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2022224/VB/01 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemcích p. č. 1497, p. č. 
1687/3, p. č. 1753/2, p. č. 5330/1 a p. 
č. 5384, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 10.400 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6b/100R/2022 znění dohody o úhradě zá-
lohy kupní ceny stavebních pozemků  
v lokalitě U Kapličky a pověřuje starostu 
podpisem dohod

6d/100R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. SNM-347-2022/VB/Ab mezi 
městem Jevíčko a společností GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem na zřízení věcného břeme-
ne - služebnosti na pozemcích p. č. 
4232/1, p. č. 5452/5, p. č. 1186/3, p. č. 
5143/1 a p. č. 5376/2, vše k. ú. Jevíčko-
-předměstí, jednorázovou náhradu za 
zřízení výše popsaných práv odpovída-
jících věcnému břemeni ve výši 2.000 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje
3a/100R/2022 vedoucí finančního odboru za-

jištěním aktualizace obecně závazné 
vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství s možností za-
pracování paušálních plateb pro konání 
akcí uvedených v zápise

6c/100R/2022 vedoucího organizačního od-
boru projednáním možnosti výmazu 
VB zahrad v lokalitě na ul. A. K. Vitáka  
s podmínkou úhrady správního po-
platku katastru nemovitostí vlastníky 
pozemků

Usnesení 100. schůze Rady města Jevíčko konané dne 17. října 2022

Rada města Jevíčko doporučuje zastupi-
telstvu města
3b/100R/2022 schválit uzavření smlouvy  

o poskytování realitních služeb mezi 
městem Jevíčko a společností Broker 
Consulting, a. s., Jiráskovo náměstí 
2684/2, Východní Předměstí, 326 00 
Plzeň, IČ: 25221736 dle podmínek 
uvedených v nabídce společnosti ze 
dne 12.10.2022 na prodej bytové jed-
notky č. 56/3 a spoluvlastnického po-
dílu na společných částech nemovité 
věci v ul. Soudní v Jevíčku za stanove-
nou prodejní cenu 3.990.000 Kč

4b/100R/2022 schválit žádost TJ Cykloklubu 
Jevíčko o navýšení dotace na pořádá-
ní Závodu míru nejmladších na částku 
100.000 Kč

Rada města Jevíčko postupuje
3c/100R/2022 do zastupitelstva města  

k projednání návrh na pořádání Sil-
vestrovského ohňostroje a novoroč-
ního přípitku

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/100R/2022 s uzavřením nájemní smlou-

vy o nájmu bytu č. 2 na adrese Bar-
vířská 560 v Jevíčku s žadatelem dle 
pořadí doručených žádostí. V přípa-
dě nesplnění podmínek pro uzavře-
ní smlouvy, bude smlouva uzavřena  
s dalším v pořadí a bude uzavřena za 
předpokladu, že budou splněny další 
podmínky stanovené ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR a stanovené  
Integrovaným regionálním operač-
ním programem ve studii proveditel-
nosti z roku 2018

7b/100R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy 
na byt č. 5 na adrese K. H. Borovského 
465, Jevíčko s žadatelem dle zápis

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/1R/2022 program 1. schůze rady města dne 

31.10.2022
2/1R/2022 výpůjčku městské chaty pro konání 

akce pro členky 18. oddílu skautek Je-
víčko, která se uskuteční ve dnech 16.-
17.12.2022

3a/1R/2022 cenovou nabídku firmy Studny 
SOS, Karel Kosina, 696 16 Starý Pod-
dvorov 238, IČ: 72458836 (není plátce 
DPH) k provedení odborného vyčiště-
ní studny u městské chaty za cenu do 
20.000 Kč

3b/1R/2022 cenovou nabídku společnosti J. D. 
Rozhlasy, s. r. o., Horní Bečva 968, 756 
57 Horní Bečva a objednávku 2 ks solá-
rních svítidel včetně stožárů, solárních 
panelů a montáže k dálničnímu mostu 
za účelem nasvětlení cyklostezky a zvý-
šení dopravní bezpečnosti za nabídko-
vou cenu 99.990 Kč vč. DPH

3c/1R/2022 kácení náletových dřevin v blíz-
kosti cyklostezky u dálničního mostu  
a pověřuje vedoucího organizačního 
odboru vyřízením povolení ke kácení

3d/1R/2022 uzavření smlouvy mezi městem 
Jevíčko a společností VÝMYSLICKÝ-VÝ-
TAHY, s. r. o., Pivovarská 542, 686 01 Ja-
rošov, IČ: 44962185 na údržbu a servis 
zdvihacího zařízení v KD ASTRA Jevíčko 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/1R/2022 přijetí dotace Ministerstva průmy-
slu a obchodu ve výši 9.575.825 Kč na 
akci "Podnikatelský park Jevíčko" iden-
tifikační číslo 122D201000003 v rámci 
programu 12220 – Smart Parks for the 
Future

5a/1R/2022 obřadní síň v Jevíčku jako místo 
pro konání svatebních obřadů, oddá-

vacím dnem sobotu a poplatek ve výši 
800 Kč za uskutečnění sňatku v obřadní 
síni v Jevíčku (dle smlouvy o poskytnutí 
nadstandardních služeb při svatebním 
obřadu)

5c/1R/2022 cenovou nabídku firmy NETVOIP, 
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 
na upgrade kamerového systému na 
Palackého náměstí v Jevíčku za částku 
do 12.000 Kč bez DPH

7c/1R/2022 ukončení smlouvy na umístění re-
klamní tabule s nájemci dle zápisu do-
hodou k 31.12.2022

7d/1R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  
a firmou Petr Dokoupil, 679 37 Borotín 
5, IČ: 74355163 o údržbě zeleně města 
a ceník služeb na kalendářní rok 2023 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7e/1R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 1497 
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3e/1R/2022 schválit cenovou nabídku společ-

nosti DISK Multimedia, s. r. o., Sokolská 
13, 680 01 Boskovice, IČ: 25550799  
k dodání a instalaci divadelního osvět-
lení včetně ovládacích prvků a souvise-
jícího vybavení pro kulturní dům ASTRA 
za částku 314.360 Kč bez DPH

7b/1R/2022 schválit ceník na hospodaření  
v lesích předložený společnosti Eral 
– Les, s. r. o., Svitavská 500/7, 678 01 
Blansko, IČ: 07481632 na rok 2023

Rada města Jevíčko souhlasí
4a/1R/2022 s využitím nových prostor Sběrné-

ho dvora Jevíčko na ul. Třebovská pro 
zajištění akce "Sběr papíru", pořádané-

Usnesení 1. schůze Rady města Jevíčko konané dne 31. října 2022

ho Základní školou Jevíčko a Mateřskou 
školou Jevíčko s využitím technických 
pracovníků města dle požadavku orga-
nizátora

Rada města Jevíčko pověřuje
5b/1R/2022 Dušana Pávka, dipl. um., Mgr. 

Miroslava Šafáře, Mgr. Miloslava Pa-
rolka a Mgr. Janu Junkovou dle zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 
jménu a příjmení, a o změně některých 
souvisejících zákonů k provádění sva-
tebních obřadů s užitím závěsného od-
znaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení)

7f/1R/2022 starostu jednáním o výši ceny  
k prodeji pozemku p. č. 1497 – orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí na ul. 
Biskupická

Rada města Jevíčko uděluje
6/1R/2022 souhlas stavebníkovi dle zápisu se 

zřízením sjezdu z pozemku p. č. 518/38 
na místní komunikaci p. č. 518/2, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a zvláštní uží-
vání (umístění sítí - přípojky vodovodu 
a kanalizace) místní komunikace na ul. 
Slunečná z důvodu výstavby rodinného 
domu a jeho napojení na veřejnou do-
pravní infrastrukturu a sítě

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
7a/1R/2022 schválit odkoupení lesního po-

zemku p. č. 2345 v k. ú. Jevíčko-před-
městí od nabízejícího dle zápisu

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

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
1/2Z/2022 program 2. zasedání ZM konaného 

dne 07.11.2022
2/2Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Josef Huf, Ing. Roman Müller, Daniel 
Pávek

4/2Z/2022 aktualizaci Programu regenerace 
MPZ Jevíčko pro rok 2023

6/2Z/2022 prodej pozemku p. č. 136/1 (138 
m2) – zahrada v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí V*** L*** a J*** L*** Jevíčko za cenu 
138.000 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi městem Jevíčko a V*** L*** a J*** 
L*** na prodej pozemku p. č. 136/1 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

7/2Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko na 
rok 2022 č. 4

8a/2Z/2022 pořádání silvestrovského ohňo-
stroje města

8b/2Z/2022 prodej bytové jednotky č. 56/3 
a spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech nemovité věci v ul. Soudní 
v Jevíčku za stanovenou prodejní cenu 
3.500.000 Kč

8c/2Z/2022 poskytnutí dotace TJ Cykloklubu 
Jevíčko ve výši 100.000 Kč na pořádá-
ní Závodu míru nejmladších na období 
2022–2026 na základě uzavřené veřej-
noprávní smlouvy

8d/2Z/2022 cenovou nabídku společnosti 
DISK Multimedia, s. r. o., Sokolská 13, 
680 01 Boskovice, IČ: 25550799 k do-
dání a instalaci divadelního osvětlení 

včetně ovládacích prvků a souvisejícího 
vybavení pro kulturní dům ASTRA za 
částku 314.360 Kč bez DPH

8f/2Z/2022 ceník na hospodaření v lesích 
předložený společnosti Eral – Les,  
s. r. o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko,  
IČ: 07481632 na rok 2023

8i/2Z/2022 prodej pozemku p. č. 5143/30 (848 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí A*** M***, Jevíčko a L*** M***, 
Jaroměřice *** za cenu 1.110.400 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
městem Jevíčko a A*** M*** a L*** M*** 
na prodej pozemku p. č. 5143/30 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

9/2Z/2022 začátek zasedání zastupitelstva 
města v prosinci od 16:30 hodin

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/2Z/2022 zapisovatelkou zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Petra Votroubka a Mgr. Miloslava Pa-
rolka

Zastupitelstvo města Jevíčko zřizuje
5a/2Z/2022 finanční výbor a kontrolní výbor
Zastupitelstvo města Jevíčko volí
5b/2Z/2022 předsedu finančního výboru Ing. 

Anetu Pávkovou
5c/2Z/2022 členy finančního výboru:

 Josef Bidmon
 Ing. Roman Müller
 Ing. Andrea Oleárníková

Usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 7. listopadu 2022
 Ing. Jaroslav Zezula
 Ing. Pavla Řehořová
 Stanislav Dokoupil
 Aleš Ertl
 Daniel Pávek

5d/2Z/2022 předsedu kontrolního výboru 
Martina Korbela, DiS.

5e/2Z/2022 členy kontrolního výboru:
 Ondřej Václavek
 Aleš Přikryl
 Mgr. Josef Huf
 Ing. František Bušina

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
8e/2Z/2022 radu města k provádění a schva-

lování veškerých úkonů vztahujících se 
k realizaci investiční akce města "Vý-
stavba společné stezky Jevíčko – Velké 
Opatovice"

8g/2Z/2022 radu města jednáním s vlastníkem 
o stanovení kupní ceny na koupi lesní-
ho pozemku p. č. 2345 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
8h/2Z/2022 část bodu usnesení ZM č. 

8/45Z/2022 ze dne 12.09.2022 týkající 
se prodeje pozemku p. č. 5143/30 (848 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí do podílového spoluvlastnictví 
A*** P***, Jevíčko a L*** M*** Jaromě-
řice *** za cenu 1.110.400 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupují-
cími + kupní smlouvu mezi městem Je-
víčko a A*** P*** a L*** M*** na prodej 
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pozemku p. č. 5143/30 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení ze 45. zasedání 
ZM za volební období 2018-2022 a 1. zasedání 
ZM za volební období 2022-2026 a dále zápisy 
a usnesení z 98., 99. a 100. schůze RM za vo-
lební období 2018-2022 a 1. zasedání RM za 
volební období 2022-2026

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
Anketní dotazník k Programu regenerace MPZ 
Jevíčko na rok 2023 včetně rekapitulace akcí 
obnovy a informaci o jeho podání na Minis-
terstvo kultury
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh rozpočtu města Jevíčka na rok 2023
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
nabídky společností Broker Consulting, a. s.  
a Prosperity Real Estate s. r. o. na prodej by-
tové jednotky č. 56/3 a spoluvlastnického po-
dílu na společných částech nemovité věci v ul. 
Soudní v Jevíčku za stanovenou prodejní cenu 
3.990.000 Kč

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce října 2022

Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje zru-
šení usnesení rady města č. 3d/100R/2022 ze 
dne 17.10.2022 týkající se využití rostlého stro-
mu vedle sochy T. G. Masaryka na Palackého 
náměstí jako vánočního stromu a schválení 
navrácení řezaného vánočního stromu k pro-
storu kašny

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/2R/2022 program 2. schůze rady města dne 

14.11.2022
2a/2R/2022 dar Nadačnímu fondu poutního 

místa Kalvárie, Jaroměřice ve výši 2.000 
Kč

2b/2R/2022 vyhrazené parkovací místo žada-
teli dle zápisu pro osobu s těžkým zdra-
votním postižením na ul. Soudní vedle 
budovy synagogy po dobu platnosti 
průkazu ZTP, za podmínky úhrady do-
pravního značení a zajištění si souhlas-
ného stanoviska dopravního inženýra 
Policie ČR DI Svitavy

2c/2R/2022 výměnu svítidel na městské uby-
tovně ul. Soudní 51 za úsporné LED 
osvětlení

3c/2R/2022 odměňování předsedů komisí 
Rady města Jevíčko dle schválených 
zásad pro odměňování zastupitelstvem 
města s účinností dnem schválení

4c/2R/2022 cenovou nabídku Regionální roz-
vojové agentury Východní Moravy, Zlín 
na realizaci monitoringu projektu "Zvý-
šení odolnosti požární zbrojnice Jevíč-
ko" po dobu udržitelnosti 5 let za část-
ku 6.000 Kč bez DPH / 1 monitorovací 
zpráva (celkem 5 zpráv)

4d/2R/2022 navýšení úhrad za poskytování 
sociálních služeb pečovatelskou služ-
bou Jevíčko dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozděj-
ších předpisů dle předloženého návrhu 
s účinností od 01.02.2023

4e/2R/2022 uzavření příkazní smlouvy se spo-
lečností WebSport & Consulting servi-
ce, s. r. o., Boskovice, IČ: 29277825 na 
zadavatelskou činnost ve veřejné za-
kázce na stavební práce pod názvem 
"Stavba základní technické infrastruk-
tury pro 32 RD v lokalitě U Kapličky 
Jevíčko" za částku 30.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4f/2R/2022 dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 
12.02.2015 o podmínkách svozu a vy-
užití biologicky rozložitelného odpadu  
s HZS Jevíčko, a. s.

4g/2R/2022 aktulizaci personálního složení 
pracovní skupiny pro regeneraci MPZ 
Jevíčko

5a/2R/2022 zpracovatelskou smlouvu mezi 
městem Jevíčko a TJ Jevíčko, z. s., 
Okružní I 637, 569 43 Jevíčko, IČ: 
43509495 v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů kamerovým systémem 
ve sportovním areálu Žlíbka a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5b/2R/2022 výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2023 dle předloženého návrhu

5c/2R/2022 ceník provozních nákladů za práci 
hasičské techniky (vozidel) JSDH Jevíč-
ko s účinností od 01.01.2023

5d/2R/2022 finanční odměny pro členy JSDH 
Jevíčko za celoroční činnost a za zásah 
při požáru v Hřensku ve výši dle předlo-
ženého návrhu

5e/2R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  
a firmou Jablotron Security, a. s. na za-
bezpečení hasičské zbrojnice v Jevíčku 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/2R/2022 cenovou nabídku firmy ZAMKNU-
TO LIZNA, s. r. o., Svitavská 500/7, 678 
01 Blansko, IČ: 09043179 na dodání  
a vlastní montáž automatického zámku 
vrat do pasáže budovy MěÚ za částku 
40.979,99 Kč vč. DPH

6a/2R/2022 výpůjčku školního atletického 
hřiště a areálu Panského dvora dne 
13.05.2023 pro účely uspořádání sou-
těže mladých hasičů

6b/2R/2022 záměr koupě pozemků p. č. st. 
1148, p. č. 4418, p. č. 4425 a p. č. 4426, 
vše v k. ú. Jevíčkopředměstí

6c/2R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 7700102338_2/VB mezi měs-
tem Jevíčko a společností GasNet, s. r. 
o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 
Labem na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemku p. č. 5330/1  
v k. ú. Jevíčko-předměstí, jednorázovou 
náhradu za zřízení výše popsaných práv 
odpovídajících věcnému břemeni ve 
výši 500 Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

6d/2R/2022 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2025051/SOBS VB/1 mezi městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-
ní věcného břemene na pozemcích p. 
č. 5141, p. č. 5143/8, p. č. 5143/9, p. č. 
5143/10, p. č. 5143/11, p. č. 5143/12, p. 
č. 5143/13, p. č. 5143/14, p. č. 5143/15, 
p. č. 5142, p. č. 5143/18, p. č. 5143/19, 
p. č. 5143/20, p. č. 5143/21, p. č. 
5143/22, p. č. 5143/23, p. č. 5143/24, p. 
č. 5143/25, p. č. 5143/27, p. č. 5143/28, 
p. č. 5143/29, p. č. 5143/30, p. č. 
5143/31, p. č. 5143/32, p. č. 5143/33, p. 
č. 5143/34, p. č. 5143/35, p. č. 5143/36, 
p. č. 5143/37, p. č. 2587, p. č. 1186/1, p. 
č. 1701/4, p. č. 1701/3, p. č. 5406 a p. 
č. 5143/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí, výši jednorázové náhrady 54.200 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7a/2R/2022 prodloužení stávajících a uzavírání 
nových nájemních smluv o nájmu bytů 
na rok 2023 s nájemníky dle přílohy

7c/2R/2022 navýšení nájmu bytů v bytovém 
domě Nerudova 529a v Jevíčku na část-
ku 65 Kč/m² s účinností od 01.01.2023

8a/2R/2022 plán inventur města Jevíčko na 
rok 2022

Usnesení 2. schůze Rady města Jevíčko konané dne 14. listopadu 2022

8c/2R/2022 Mateřské škole Jevíčko rozpočet 
na rok 2023 a střednědobý výhled hos-
podaření pro roky 2024 a 2025

8d/2R/2022 Základní škole Jevíčko rozpočet 
na rok 2023 a střednědobý výhled hos-
podaření pro roky 2024 a 2025

8e/2R/2022 Základní umělecké škole Jevíčko 
rozpočet na rok 2023 a střednědo-
bý výhled hospodaření pro roky 2024  
a 2025

8f/2R/2022 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na 
rok 2022 dle předloženého návrhu

8g/2R/2022 převedení volných finančních 
prostředků na účty banky Moneta za 
účelem jejich zhodnocení

Rada města Jevíčko zřizuje
3a/2R/2022 dle § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích v platném znění pro volební obdo-
bí 2022-2026 tyto komise:

 - komise stavební
 - komise životního prostředí
 - komise bytová a sociální
 - komise pro výchovu a vzdělávání, 

mládeže a sportu
 - komise kulturní, cestovního ruchu  

a regionálního rozvoje
 - komise pro dopravu, dopravní obsluž-

nost a bezpečnost
 - sbor pro občanské záležitosti
Rada města Jevíčko jmenuje
3b/2R/2022 Stanislava Dokoupila předsedou 

komise stavební a její členy:
 - Petr Rozbořil
 - Lubomír Krejčí
 - Dobroslav Crha
 - Martin Čejka
 - Ing. Marie Zezulová
 - Ing. Tomáš Vybral
 - Tomáš Hanzal
 - Jiří Čekal
 - Bc. Tomáš Müller, DiS.
 Zapisovatel – Miroslav Spáčil
Daniela Pávka předsedou komise životního 
prostředí a její členy:
 - Petr Rozbořil
 - Aleš Ertl
 - Pavel Komárek
 - Mgr. Hana Kouřilová
 - Mgr. David Plech
 - Bc. Anna Marková
 - Martin Korbel, DiS.
 - Zdeněk Jurdič
 - Jana Vaculová
 - Petr Dokoupil
 Zapisovatel - Bc. Ondřej Jelínek
Mgr. Miloslava Parolka předsedou komise by-
tové a sociální a její členy:
 - Mgr. Zdeněk Klein
 - Milena Zezulová
 - Stanislav Dokoupil
 - Petr Nárožný
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 - Bc. Magda Bubeníková
 - Mgr. Hana Kouřilová
 - MUDr. Ivana Křížová
 - Vlastimil Komoň
 - Karel Skácel
 - Mgr. Miroslava Čepová
 Zapisovatelka – Martina Zikmundová
Mgr. Petra Votroubka předsedou komise pro 
výchovu a vzdělávání, mládeže a sportu a její 
členy:
 - Ing. Pavel Vykydal
 - Mgr. Josef Huf
 - Ing. Pavla Řehořová
 - Radek Vymětal
 - Mgr. Jana Junková
 - Radomil Sedlák
 - Edita Trojanová
 - Jana Margetinová
 - Bc. Eva Popelková
 - Ing. Michal Khýr
 - Jiří Bidmon
 - Zdeněk Ambroz
           Zapisovatelka – Romana Václavková 
Pavlu Konečnou předsedkyní komise kulturní, 
cestovního ruchu a regionálního rozvoje a její 
členy:
 - Milena Zezulová
 - Josef Modrlák
 - Bc. Petra Nárožná
 - Tomáš Ducháček
 - Bc. Magda Bubeníková
 - Mgr. Hana Kouřilová
 - Michaela Zádrapová
 - Petr Kalandra
 - Miroslav Horký
 - Zdeněk Biberle

 - Mgr. Rudolf Beran
 - Mgr. Helena Ulčová
 - Jana Martínková
 - Kateřina Hofmanová
 - Stanislava Kavanová
 - Mgr. art. Ondřej Čada
 Zapisovatel – Vítězslav Bartuněk
Petra Rozbořila předsedou komise pro dopra-
vu, dopravní obslužnost a bezpečnost a její 
členy:
 - Josef Modrlák
 - Ing. Jaroslav Zezula
 - Mgr. David Plech
 - Petr Lorenc
 - Jiří Pospíšil
 - Antonín Dostál
 - Martin Němec
 Zapisovatel – Bc. Pavel Sedlák
Mgr. Janu Junkovou předsedkyní sboru pro-

občanské záležitostia jeho členy:
 - Vladimíra Hotařová
 - Ilona Letovská
 - Emilie Hrušková
 - Jana Dunaj
 - Dagmar Krhlová
 - Ing. Roman Müller
 Zapisovatelka – Jaroslava Jeřábková
8b/2R/2022 Bc. Pavla Sedláka předsedou likvi-

dační komise
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4a/2R/2022 vydání znění Obecně závazné 

vyhlášky o stanovení obecního systé-
mu odpadového hospodářství z dů-
vodu změnu adresy sběrného dvora 
na Třebovská č. p. 698 s účinností od 
01.01.2023

Rada města Jevíčko postupuje
4b/2R/2022 zastupitelstvu města k projedná-

ní OZV o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství ke 
stanovení sazby poplatku na rok 2023

Rada města Jevíčko souhlasí
7b/2R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy  

o nájmu nebytového prostoru ve dvor-
ním traktu objektu Soudní 51 s žadate-
lem dle zápisu

7d/2R/2022 s uzavřením uznání dluhu a do-
hody o způsobu úhrady dluhu s nájem-
cem bytu č. 9 na adrese Pivovarská 812, 
Jevíčko dle návrhu nájemce a souhlasí  
s prodloužením nájmu do 30.05.2023

7e/2R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy  
o nájmu bytu č. 3 na adrese Barvířská 
560 v Jevíčku s žadatelem dle pořadí 
doručených žádostí. V případě nespl-
nění podmínek pro uzavření smlouvy, 
bude smlouva uzavřena s dalším v po-
řadí a bude uzavřena za předpokladu, 
že budou splněny další podmínky sta-
novené ministerstvem pro místní rozvoj 
ČR a stanovené Integrovaným regio-
nálním operačním programem ve studii 
proveditelnosti z roku 2018

7f/2R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy  
o nájmu bytu č. 9 na adrese Svitavská 
838 v Jevíčku žadatelům dle zápisu po 
ukončení dědického řízení a jeho ná-
sledném uvolnění

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

Pečovatelská služba informuje
Děkuji za kolektiv Střediska pečovatelské službyvšem uživate-
lům a jejich rodinným příslušníkům, kteří s námi v letošním roce  
aktivně spolupracovali. Oproti roku loňskému se nám zdvojnáso-
bil počet nových uživatelů - v době psaní tohoto článku v půli lis-
topadu jich bylo 26. Svědčí to, dle mého názoru, zejména o dobře 
odváděné práci pečovatelek a jejich velkém pracovním nasazení. 
Současně však i o skvělé spolupráci s uživateli a jejich rodinami, 
bez nichž by to nešlo. Říká se, že kdo nezažil, nepochopí. Skuteč-
nost je taková, že si málokdo umí představit, co celodenní péče 
o seniora či zdravotně znevýhodněného obnáší. Nesestává „pou-
ze“ z provádění úkonů osobní hygieny, přípravy a podání stravy 
a léků, ale především z blízkosti, trpělivosti a psychické podpory, 
která je mnohdy náročnější než vykonávání manuálních činností 
nutných k zajištění péče. Proto nejen uživatelům, ale i pečujícím 
patří obrovský dík z naší strany. Vím, že je to úděl složitý, ale zvlá-
dáte jej s bravurou a nezbytným humorem. Děkujeme!

Závěrem sdělujeme, že provoz Pečovatelské služby bude stej-
ně jako v loňském roce v období Vánoc omezen. Rozvoz obědů  
z vývařoven místní školy a OLÚ – Sanatorka ukončíme dne 21. 12. 
2022. Ostatní dny 22. - 23. 2022 budou čerpat pečovatelky řád-
nou dovolenou. Ve dnech 27. - 30. 12. 2022 bude chod pracoviště 
zajištěn v obvyklém režimu kromě rozvozu obědů. Děkujeme za 
pochopení a přejeme všem klidné prožití vánočních svátků, klidný 
vstup do nového roku a zejména zdraví.
 

Za tým pečovatelské služby,
Miroslava Čepová, vedoucí

Vážení přátelé, 
poslední půjčovní den roku 2022 bude ve čtvrtek 22. prosince 2022.  
Přijďte se zásobit knihami pro sebe a své děti pro vánoční čas.  
Provoz knihovny znovu zahájíme v pondělí 2. ledna 2023.
V novém roce vám přejeme radost, pohodu, klid a hlavně hodně 
zdraví. Těšíme, že pro vás připravíme spoustu přednášek a pořa-
dů, které vám udělají radost.
Děkujeme Vám za vaši podporu knihovny a velmi si jí vážíme.
Krásné Vánoce, celý rok 2023 a ať se vám pod stromečkem splní 
všechna přání. 
My si přejeme, aby pro vás byl čas strávený v knihovně příjemným, 
a rádi jste chodili na akce, které pro vás přichystáme.
Těšíme se na Vás v roce 2023.

Vaše knihovna

RC PALOUČEK

Seniorky Palouček - plán na prosinec 2022 

  7. 12. Mikulášská nadílka 

14. 12. Předvánoční posezení 

28. 12. Silvestrovské posezení (vtipy) 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVÍČKOPEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEVÍČKO
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             KUKÁTKO 
Dne 9. 11. 2022 žáci ze speciálních tříd základní školy Jevíčko, získali 
diplom za 1. místo v krajské přehlídce malých divadelních forem. 
Žáci vystoupili s pohádkou “Šťastný Honza”.
Odměnou za pilnou přípravu všem zúčastněným byl nejen diplom, 
ale i výborný Míša dort, který upekla děvčata z “Laskavárny” Mo-
ravská Třebová. 
Zažili jsme všichni krásné dopoledne plné emocí spolu s ostatními 
soubory z Moravské Třebové, Ústí nad Orlicí, Lanškrouna a Brna.
Velká pochvala patří Adamovi Dvořákovi za krásný přednes v hlav-
ní roli Honzy.

                                    Za kolektiv pedagogů Mgr. Lenka Horáková 

Podzimní den 
Dne 13. 10. 2022  proběhl ve speciálních třídách ZŠ “Podzim-
ní den”, kterého se zúčastnily všechny třídy 1. stupně ZŠ. Učitel-
ky se svými žáky připravili čtyři stanoviště, kde se plnily úkoly  
s podzimní tématikou: Podzimní hádanky a křížovky, výroba pa-

pírového dráčka, poznávání  pod-
zimních plodů a hub, skládačky  
a nechyběl hudební koutek s písní „Vy-
letěl si pyšný drak“. Po těchto stanoviš-
tích provázeli své mladší spolužáky žáci 
druhého stupně speciální třídy, kteří 
svoji roli zvládli na výbornou. Patří jim 
velký dík a pochvala za pomoc s orga-
nizací celého dne.  Kouzelnou atmosfé-
ru podtrhly svítící lucerny, které si žáci 
sami vyrobili.
Akce se opět vydařila, žáci odcházeli  
s dobrou náladou zpět do svých tříd.

Za speciální třídy kolektiv učitelek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKOMATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

HALLOWEEN V MŠ
Jedno říjnové odpoledne se školka vyzdo-
bila duchy, strašidly, netopýry a dýněmi. 
Na dveřích děti a rodiče vítal nápis „HA-
PPY HALLOWEEN“. Děti se rázem promě-
nily v kouzelné bytosti. 
Ve spodních třídách se malovaly dýně, vy-
ráběly strašidelné zápichy i masky. Šikovní 
tatínci pomáhali svým ratolestem vydla-
bat dýně, které zdobí vchod do školky.
Dílnou naše strašidelné odpoledne ne-
končilo. Společně jsme halloweenskými 
písničkami vykouzlili truhlu s mapou, kde 
byla ukryta cesta k pokladu. S rozsvíce-
nými lampióny jsme se vypravili poklad 
hledat. Mapa nás zavedla k Židovskému 

h ř b i t o v u .  
Z dálky 
bylo vidět 
b l i k a j í c í 
světýlka a 
slyšet prapodivné houkání. Zamče-
nou truhlu s pokladem hlídali du-
chové, kteří vyzvali děti, aby našly 
kouzelné zaklínadlo pro jeho ote-
vření. Po správném odříkání zaklína-
dla se dětem podařilo truhlu otevřít 
a s nalezeným pokladem odcházely 
spokojeně domů.

 Bc. M. Zatloukalová, D. Jeřábková

SKUPINKY 2022/2023
S novým školním rokem odstartovaly  
v MŠ Jevíčko již tradičně EDUKATIVNĚ STI-
MULAČNÍ SKUPINY (SKUPINKY), které po-
máhají připravit děti předškolního věku na 
školní docházku. Budoucí prvňáci rozvíjí 
při setkáních čtenářskou a matematickou 
pregramotnost formou skupinové práce 
za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen na 
rozvoj schopností potřebných pro úspěš-
né zvládnutí čtení, psaní, počítání, roz-
voj řeči, myšlení, soustředění a ovládání 
emočních procesů a sociálního zrání.
Letos jsou děti rozděleny do čtyř skupin. Všech deset lekcí vedou 

učitelky 1. stupně ZŠ Jevíčko, 
Mgr. Jana Ševčíková a Mgr. 
Jarmila Parolková  ve spolu-
práci s učitelkou MŠ Jevíčko 
Mgr. Alenou Faltýnkovou.  
V lednu příštího roku budou 
mít děti za sebou pět lekcí, 
které absolvují v „domácích“ 
podmínkách školky a dále je 
čeká dalších pět lekcí již na 
základní škole.
Dětem i učitelkám přejeme  
v jejich snažení mnoho sil  
a radosti z dosahovaných 
úspěchů, rodičům pevné nervy.

  Za MŠ Jevíčko  
Mgr. Alena Faltýnková
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Zprávy z DM
Během října a listopadu si vychovatelky připravily pro ubytova-
né studenty mnoho zajímavých aktivit. P. Vafková zahájila tradiční 

podzimní turnaj v šipkách, do kterého 
se v letošním roce přihlásil rekordní 
počet hráčů. Zájemci o hlavolamy se 
mohli potrápit nad logickou hrou Lon-
pos. P. Machorková a p. Havránková 
uskutečnily podvečerní posezení nad 
starými fotoalby zachycujícími historii 
života na DM. P. Blahová zorganizova-
la poznávací vycházku do okolí Jevíčka  
a s p. Gnipovou studenti vyřezávali 
dýně a pekli dýňové muffiny. Na „hallo-
weenský“ podvečer 31. 10. se podařilo 
zrealizovat oblíbenou „Stezku odvahy 
aneb putování za pokladem“, kterou 
připravily p. Gnipová s p. Blahovou. 
Letos se tradiční šipkovaná obzvláštˇ 
vydařila, protože mlha, ve které neby-
lo vidět na krok, navodila to správnou 
atmosféru. Naštěstí se po cestě nikdo 
neztratil, úkoly byly splněny, poklad na-
lezen, rozdělen a snězen. 

                 Mgr. Darina Gnipová 

DOMOV MLÁDEŽE

MIKUlášSKOU NaDÍlKU 

Kdy:  4. 12. 2022  v 16.00 
Kde:   Palackého náměstí u vánočního  
 stromečku 

Program:  - zábavná show Šaška Vikyho
                  - nebeská pošta
                  - zpívání pro Mikuláše
                  - příchod Mikuláše a jeho pomocníků

V případě nepříznivého počasí proběhne pouze  
mikulášská nadílka !

MĚSTO  JEVÍČKO  A  RC  PALOUČEK
                vás zvou na
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Základní umělecká škola Jevíčko 
  zve všechny příznivce hudby 
     na 

ADVENTNÍ KONCERT  
      Učitelů,žáků a hostů ZUŠ  Jevíčko 
 
 

KDY: čtvrtá neděle adventní 18.12.  2022 v 16:OO hod. 

KDE: jevíčský kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Po skončení koncertu se můžete přesunout na jevíčské náměstí, kde proběhne  

od 17:00 do 18:00 hod. svátek světla “Svatá Lucie noci upije“  

instalace výtvarného oboru ZUŠ 

 
~~ vstupné dobrovolné ~~ 

Krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2023 hodně

úspěchů v pracovním i osobním životě

Vám přeje jménem kolektivu

pedagogů a zaměstnanců ZUŠ Jevíčko

Mgr.art. Ondřej Čada

Kamila Ambrozová, 11 let

upravím
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Hledáme dům Moravská Třebová a okolí, 
max. 30 km, nejlépe s garáží a zahrádkou. 
Děkujeme za nabídku na tel.: 774 765 437.

Prodám palivové dřevo měkké, tvrdé - polínka, 
metrové štípy, kulatinu.

Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 602 816 950.

VÁNOČNÍ  
JARMARK
9. 12. 2022 8:00 

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ JEVÍČKO

13:00  TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI

14:30  VYSTOUPENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU  
 ZUŠ JEVÍČKO

15:00  VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZŠ JEVÍČKO 
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Pronajmu nebytový prostor v 1. patře
budovy Třebovská 809, Jevíčko (Hruška).

Prostory 20 m2 – 60 m2, možno i spojit.
Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, výrobní

činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.

Nabídka pronájmu 
městské chaty

Město Jevíčko nabízí k pronájmu 
městskou chatu v blízkosti Smolenské 
přehrady. Termíny si zájemci mohou 

zamluvit na telefonním čísle  
464 620 524 a 733 603 029 nebo 

e-mailu jelinek@jevicko.cz.
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PRO OBLASTI
Jevíčsko
Litomyšlsko
Lanškrounsko

Vynikající platové podmínky
Pracovní poměr HPP, DPP nebo DPČ
Pomoc při řešení ŘP sk. D a profesní způsobilosti
Jistotu stabilního zaměstnání
Jízdní výhody pro celou rodinu
Řada zaměstnaneckých benefitů

NABÍZÍME:

HLEDÁME 
ŘIDIČE/
ŘIDIČKY

NÁSTUP IHNED
+420 481 368 251
prace@busline.cz
www.busline.cz

Leden/ únor 2023 proběhne setkání 
s vedením společnosti a kolektivem
stávajících řidičů.
Bližší informace získáte 
na uvedených kontaktech.

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
40.000 Kč

 

Skupina BusLine - jeden z největších
autobusových dopravců 

v České republice.
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Vánoční zázrak 
Milan Nechuta * 

Milá tetičko a milé stréčko,
dnes Vám bodo povidat těžko uvěřitelné přiběh, keré mě vekládal 
jeden staré pan dochtor a keré sem eště nihdá  nikomo  neřekl.
Ten pan dochtor, deš bel mladé, tak měl praxi v malé dědině na 
Malé Hané.
V té vesničce béval sedlák, keré se 
zapomněl voženit, rodiče mo ho-
mřele a von zvostal na cely hospo-
dářstvi sám. Měl tolik práce a sta-
rosti, že to nemohl zvládnót a tak na 
Štědré deň na ňé padla taková tiseň 
a beznaděj, že si pozófal. Vzal flento, 
šil na dvur a střelel se. Na štěsti spa-
dl do hnoje, keré ho zahřival a von 
nezmrzl.
Sósedi si všimle, že nechodi s mli-
kem ráno do sběrne a tak zalarmo-
vale akci.
Ten rok belo na Malé Hané eště vic 
sniho než jiny leta a tak poslale na 
lyžich kluka pro mě. Já sem take vzal 
lyže a jele sme k tomo nešťastnikovi. 
Štyři chlapi mosele vodházet  snih vod vrat, habe sme se vubec  
dostale do chalope.
Našle  sme ho na hnojo, nechal sem ho zanyst do kocheně, vemel  
sem mo rano  Rivanolem a von  se probral.
Ani sem ho neposlal do nemocnice, protože se jedno mistni děvče, 
kery si na něho oš dlóho meslelo, hovolelo, že se bode starat vo 
něho, he vo hospodářstvi.
No, co Vám bodo povidat, dopadlo to tak, že se úplně hozdravil  
a vzal si to hodny děvče za manželko.
Ledi  tomo začale řikat Vánočni zázrak.
Měle spolo štyry děti a néstarši sen veštodoval na dochtora.
A vite, jak se mě ten dobrák vodvděčel?
Každó nedělo vodpoledne mě vobehrával v kartách k velké radosti 
mistnich  kibicu.

* Ing. Milan Nechuta, v Jevíčku dobře známý a populární maloha-
nácký vypravěč, se v letošním roce dočkal knižního vydání svého 
mnohokrát přepracovaného autobiografického románu Generač-
ní výpověď aneb Příběh výjimečného človíčka. Knihu, která je dis-
tribuována v Knihkupectví Tomáše Špidlíka, Masarykovo nám. 6, 
Boskovice, vydalo nakladatelství Albert.

Město Jevíčko Vás srdečně zve na
Přípitek se zastupiteli města  

a ohňostroj
31. 12. 2022 v 17:00  

na Palackého náměstí  
před budovou MěÚ Jevíčko.

Prvorepublikový politik Kuneš Sonntag  
a jeho vazba na Jevíčko 

Letos uplynulo devadesát let, co byla vydána kniha „Památce Ku-
neše Sonntaga“ - 400 stran vzpomínkových textů, dokumentů, 
fotografií a ilustrací hanáckých motivů Františka Hoplíčka. Památ-
ník vyšel r. 1932, rok po smrti rodáka ze severohanáckých Lazců 
u Uničova, agrárního politika, národohospodáře, podporovatele 
družtevnictví, člověka mnostranně společensky i kulturně činného.
Jistě se bude nějaký, možná dnes poněkud zasutý výtisk vyskyto-
vat také v Jevíčku. Vždyť jako první z 85 autorů vzpomínek na tutu 
osobnost do něj přispěla paní Aurelie Bubeníková roz. Sonntagová 
(1870–1938), starší sestra zvěčnělého, která se provdala do Jevíčka.
Vzpomínaný Kuneš Sonntag (1878–1931) krátce studoval na ně-
meckojazyčném vyšším státním gymnáziu v Moravské Třebové, 
odkud to měl na Malou Hanou blízko a odkud během studií na 
statek k sestře do Jevíčka skutečně často zajížděl.
Pro jevíčskou historii cyklistiky a dnes módní historii všedního dne 
je zajímavá zmínka o bratrově návštěvě na bicyklu, kde Aurelie 
Bubeníková mj. vzpomíná: „Mám od něho dopis ze dne 30. květ-
na 1897, kde mi oznamuje, že má nový, elegantní bicykl a že na 
něm přijede za mnou do Jevíčka. … Tenkrát bicykl byl ještě vzácností  
a u nás v Jevíčku se málokdy viděl! Když přijel, byl středem největší 
pozornosti a ač nebyl hochem marnivým, jistě mu to lichotilo…“ 
Další autoři zachycují jiné aspekty života a působení velmi aktiv-
ního Kuneše Sonntaga, kdy malohanáckou stopu jeho podpory 
družstevního podnikání vysledujeme např. v Jaroměřicích.
Jistě dnes tato osobnost moravského, českého a českolovenského 
veřejného života stojí nejen za vzpomínku, ale i za zhodnocení, 
kam se doba, a s ní zvláště národohospodářství naší země po více 
jak 90-ti letech posunuly. K tomu by měl přispět připravovaný re-
print knihy pro edici Společnosti Alše Balcárka.
      Jaroslava Čajová

Nedělní spojení  
Jevíčko – Moravská Třebová – Olomouc

Vážení občané,
na základě podnětu občanů, vstoupilo vedení města do jednání 
s odborem dopravní obslužnosti Pardubického kraje za účelem 
úpravy autobusové linky Jevíčko – Moravská Třebová – Svitavy (lin-
ka 680800), která byla dle doporučení cestujících z Jevíčka do Olo-
mouce, a to zejména studentů, upravena v nedělní podvečer z pů-
vodního odjezdu 18:53 z autobusového nádraží Palackého nám. 
Jevíčko na nový čas odjezdu 18:35 z Jevíčka a příjezdu 19:08 do 
Moravské Třebové, autobusové nádraží. Díky této úpravě budou 
moci cestující využít přestup na autobus č. 721852 302 s odjezdem  
19:15 z Moravské Třebové, autobusové nádraží ve směru Olomouc. 
Jedná se o komerční linku společnosti RETROBUS, Prostějov s.r.o., 
která zajišťuje přímé spojení na trase 17:15 Hradec Králové, Termi-
nál HD, 17:25 Hradec Králové, Na Brně, 17:40 Holice,aut.nádr., 18:05 
Vysoké Mýto, aut.nádr., 18:30 Litomyšl, aut.nádr., 18:50 Svitavy,aut.
nádr., 19:15 Moravská Třebová, aut.nádr., 19:40 Mohelnice,aut.
st., 19:55 Litovel,aut.st., 19:58 Litovel, Palackého, 20:20 Olomouc, 
Tržnice plocha.
Pardubický kraj vyhověl naší žádo ti o úpravu jízdního řádu s účin-
ností od 11. 12. 2022 a bude upraven pouze nedělní spoj. V ostat-
ních dnech týdne bude ponechán čas odjezdu v 18:53. Vytíženost 
spoje bude kraj sledovat v průběhu příštího roku a dále vyhodnotí 
pro případné zachování či vrácení linky 680800 z Jevíčka zpět do 
původního času. Doporučujeme tedy všem cestujícím na trase Je-
víčko – Olomouc, kteří jezdí v neděli podvečer z našeho regionu do 
Olomouce, aby autobusové spojení využili, což by pomohlo navr-
hované spojení zachovat i do příštích let.
Za podnět děkuji panu Jiřímu Konečnému a Simoně Konečné. Za 
podporu ve společném jednání dále zastupiteli Města Jevíčko  
a Pardubického kraje, panu Josefu Bidmonovi a závěrem vstřícné-
mu jednání panu Ing. Patriku Bennovi z oddělení dopravní obsluž-
nosti, odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Pardubického kraje. Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka
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Ohlédnutí za výstavami městského 
muzea v roce 2022

Vážení čtenáři, 
doufám, že i vy jste v průběhu letošního roku navštívili některou 
ze tří výstav, které pro vás Městské muzeum Jevíčko uspořáda-
lo. Určitě neuškodí malá rekapitulace.  
V měsíci červenci až září to byla výsta-
va loutek-marionet v synagoze. Tyto 
loutky jsme zapůjčili z letovického 
muzea. Jejich instalace byla netradiční 
z důvodu nedostatku původních kulis. 
Připomenuto bylo i jevíčské loutkové 
divadélko a jeho dřevění herci. Domo-
vem byly v Jevíčku již od roku 1916. 
Těch pár místních loutek bylo ukáz-
kou úžasné rukodělné práce i fantazie 
jejich tvůrců.  Několik návštěvníků si 
také zavzpomínalo na své působení  
v „hereckém ansámblu“ loutkového 
divadla z doby svého mládí. Loutky se 
líbily hlavně dětem, takže jsem získala 
například dva obrázky, jak děti tyto loutky viděly.
V druhé polovině měsíce srpna byla otevřena stálá výstava v měst-
ském muzeu, představující práci archeologů a jejich nálezy z doby 
římské na lokalitách jevíčského předměstí. Výstava je určena pře-
devším místním obyvatelům, aby se dozvěděli něco nového ze sta-
rověké historie města. Tyto rozmanité a bohaté nálezy prezentuje 
Centrum římsko-germánské archeologie - CERGA dřív, než budou 
na dlouhou dobu uloženy v depozitářích příslušných regionálních 
muzeí. Zapůjčením nálezů ze známého naleziště Mušov, podpořil 
vznik centra Archeologický ústav AV Brno.

Jako humorná tečka za letošní vý-
stavní činností byla instalována 
výstava kreseb a karikatur Arnoš-
ta Bechra, s jehož pracemi jsme se  
v menší míře setkali již v minulosti. 
Kreslíř a humorista z Ráječka pub-
likoval v minulosti v nejrůznějších 
periodicích s regionální i celostát-
ní působností. S nadhledem jemu 
vlastním si bere na paškál řadu zná-
mých osobností a vykresluje je v hu-
morných situacích vždy s originálním 
komentářem. 
Milí příznivci muzea, doufám, že vás 
tyto výstavy zaujaly, poučily či poba-
vily. To byl náš záměr a věřím, že se  

i v následujícím roce setkáme na některé výstavě či při prohlídce  
v našich prostorách na Komenského náměstí. Vše nejlepší do no-
vého roku přeje 

Mgr. Helena Ulčová, vedoucí muzea

Energie: Téma č.1 roku 2022 
… a co bude dál

Jaromír Maňoušek, jednatel společ-
nosti Šetři za tři s.r.o., která působí 
v oblasti energetického poradenství 
již od roku 2009. Zajištuje služby, jako 
je výběr dodavatele elektřiny a zemní-
ho plynu domácnostem, firmám, ale i 
řadě obcí a měst. Její působnost je ne-
jen v okrese Blansko, ale i v rámci celé 
České republiky. Spolupracuje s vy-
branými dodavateli elektřiny, zemního 
plynu a dalších služeb. 
Společnost Šetři za tři s.r.o. se zabývá širokou škálou v oblasti 
úspor a snížení spotřeby – např. realizace fotovoltaických elektrá-
ren, tepelných čerpadel, optimalizací distribučních sazeb.

Pane Maňoušku, co říkáte na události posledního roku na 
trhu s energiemi?
Musím říct, že události z posledního roku byly nejen pro běžného 
spotřebitele zcela nepředvídatelné. Od krachu společnosti Bohe-
mia Energy, přes situaci na Ukrajině, až po rekordní vysoké ceny na 
burze z konce srpna letošního roku.
 V měsíci říjnu, kdy odběratelé Bohemia Energy spadli do DPI (do-
davatel poslední instance) jsme předpokládali, že to je to nejhorší, 
co se mohlo stát. Na tuto situaci nebyl trh ani státem určení doda-
vatelé připraveni. Najednou tu bylo přes milion odběrných míst, 
která potřebovala zajistit řádnou dodávku energií. Situace byla  
o to horší, že na energetických burzách byla cena elektřiny i zem-
ního plynu vysoká a téměř žádný dodavatel neměl o tyto odbě-
ratele zájem. O to horší byl fakt, že vše se odehrálo v době topné 
sezóny, kdy výrazně stoupá spotřeba elektřiny a zemního plynu. 
Desetitisíce klientů, tak zůstalo v DPI až do konce února a tisíce do 
konce šestiměsíčního období, které bylo ultimátem najít si řád-
ného dodavatele namísto DPI. Jak bylo predikováno odborníky, 
ceny na burze začaly v první polovině února klesat. Řada menších 
dodavatelů se tak dostala do situace, kdy musela prodat celé své 
portfolio jiným klientům dodavatelů energií, kteří byli v takové 
pozici, že mohli přijmout stovky až tisíce nových klientů zároveň  
a „zafixovat“ jim tak výhodnější ceny než v režimu DPI.
U většiny dodavatelů se tato situace potýkala s následnými pro-
blémy i přesto, že energie měli u velkododavatele nakoupené. Na-
příklad společnost Manta Commodities, která nakoupila na zahra-
ničích trzích elektřinu i zemní plyn pro více jak patnáct dodavatelů 
energií přestala plnit závazky dodavatelům energií. Dodavatelé, 
kteří měli nakoupené kontrakty u společnosti Manta Commodi-
ties, se tak dostali do situace, kdy ze dne na den přišli o možnost 
dodat nakoupené energie svým klientům a museli začít nakupo-
vat za aktuální ceny na trhu. 
Další růst cen nás čekal po zahájení „speciální operace na Ukra-
jině“. Ceny postupně rostly až do období konce srpna 2022, kdy 
dosáhly skutečného vrcholu s cenou 25 tisíc Kč za MWh elektřiny 
a přes 7 tisíc Kč za MWh zemního plynu.

Jsou spotřebitelé energií dostatečně informovaní o situaci 
a jak ji co nejlépe z vládnout?
Růst cen probíhá opravdu už velmi dlouho na to, aby vláda dala 
hlavy dohromady a spojila se s odborníky z energetiky a přišla 
tak s co nejlepším řešením. Mezitím média od jara letošního roku 
zásobí občany informacemi o tom, jak nenechají domácnosti a fir-
my padnout a celou situaci vyřeší. Opak je ale pravdou. Musím 
podotknout, že situace, ve které se nyní nacházíme je pro všechny 
nová, a neexistuje jednoduché řešení. Místo toho jsou v médiích 
publikovány rady, jak nemáme uzavírat smlouvy na dobu určitou, 
ceny dle SPOTU (aktuální denní trhy na burze), kde řada klientů 
skončila po tom, co jim jejich dodavatel zrušil fixní cenu. Musím 
říct, že porušení fixních cen se netýkají pouze menších dodava-
telů. Zažil jsem situaci, kdy jsem byl na jednání v restauraci, kte-
rá měla mít fixaci u dodavatele E.ON do září 2023 a druhý den 
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mi paní provozní zaslala e-mail, kde se společnost E.ON omlouvá  
a oznamuje, že zvyšuje cenu již od září 2022. 
Pokud dodavatelé měli právo změnit cenu z fixní na cenu dle bur-
zy na SPOT je věc druhá. Jde o to, že někteří dodavatelé zaslali 
svým klientům jen nový ceník pár dní před platností účtování ceny 
dle spotových cen, místo toho, aby postupovali dle energetického 
zákona a informovali o tom klienta 30 dní předem, jak jim ukládá 
zákon. Klient tak měl možnost nejpozději 10 dní před změnou ceny 
podat ukončení a vybrat si jiného dodavatele energií. Také jedno-
mu z našich dodavatelů elektřiny a zemního plynu se stalo to, že 
byl nucen upravit ceny pro nedodržení závazku ze strany Manta 
Commodities a informoval tedy klienty o změně cen dle burzy na 
spotové ceny. Na porušení fixních cen a přechod na spotové ceny 
se dívá nestranně i Energetický regulační úřad, který vydává pouze 
doporučení zvážit, zda dodavatel nechce situaci přehodnotit. To 
samozřejmě pouze těm dodavatelům, kteří klienta informovali dle 
energetického zákona.

Jakou smlouvu uzavřít s dodavatelem energií? 
Jak jsem již zmiňoval výše, tak doporučení se často mění u od-
borníků a laik jako odběratel se těžko rozhoduje, zda je pro něj 
lepší fixovat cenu u „větších“ dodavatelů nebo využít nižších cen 
„menších“ dodavatelů energií. Může také využít nabídky cen elek-
třiny i zemního plynu dle spotových cen na burze. Na tuto otázku 
se nedá stoprocentně odpovědět, což je nejlepší řešení. Existuje 
několik možností, jak situaci řešit.
Vysvětlím na svém vlastním případu: 
Od podzimu 2021 jsem měl fixní cenu u dodavatele První česká 
energie, a.s. Tento dodavatel mi držel cenu až do konce dubna le-
tošního roku. Poté už nebyl schopen dodržet tuto cenu, protože 
společnost Manta Commodities, u které měl můj dodavatel ener-
gie na další období zakoupené a zaplacené, tak energie přestala 
dodávat. Přešel jsem tedy k jinému, kde jsem již byl nucen fixovat 
daleko vyšší ceny, které vycházely z aktuálně platných ceníků na 
trhu s energiemi. Tím dodavatelem je společnost eYello CZ,k.s., 
která patří do skupiny Pražská energetika. Mám fixní cenu kolem 
6000 Kč/MWh bez DPH a mohu být spokojený?! Ovšem je tu i jiný 
pohled: sice jsem nebyl na cenách dle spotu v době, kdy dosahova-
ly rekordních cen, ale mám fixaci na dva roky, která se mi nezmění 
ani v době, kdy ceny na spotu budou méně než 5000 Kč/ MWh. 
A to v době, kdy začíná topná sezóna! Navíc od 1.1.2023 nasta-
ne slíbené zastropování cen. Kdybych si nechal spotovou cenu, na 
kterou mi původní dodavatel změnil smlouvu, tak mám maximální 
cenu určenou cenovým stropem.  Kdyby tato cena byla na burze 
nižší, tak by se mi spotová cena okamžitě projevila do ceníku a byla 
by ještě nižší než strop určený vládou – např. aktuální situace na 
spotových cenách.
Tímto bych chtěl poukázat na to, jak rychle se může v této době 
situace změnit a ovlivnit tak rozhodnutí, které jste udělali třeba  
i nedávno.

Jaké pomoci jsme se tedy dočkali od státu?
V první řadě tu máme pomoc v režimu Úsporného tarifu. O jeho 
podobě vedla vláda jednání od jara letošního roku. Když shrnu 
všechny možné varianty, které se v průběhu několika měsíců ob-
jevovaly na veřejnosti, tak podoba měla být taková, že v letošním 
roce bude příspěvek cca 2000,- až 5000,- korun a plnou výši do-
mácnosti dostanou až v roce 2023, kdy dosáhne maximální výše 
až 16 tisíc Kč, a to jak pro elektřinu, tak i zemní plyn. Vše jsme 
dostali přislíbeno ještě začátkem podzimu. Dnes je výsledek tako-
vý, že platí jen pro odběr elektřiny a pouze pro letošní rok ve výši 
2000-3500 Kč dle distribuční sazby na odběrném místě. Další část 
úsporného tarifu je „odpuštění“ poplatků na podporu obnovitel-
ných zdrojů (POZE) energií ve výši 0,6 Kč za každou kWh. Na rok 
2023 se Úsporný tarif ruší!! 
Další pomocí bude všemi očekáváné zastropování cen elektřiny  
a zemního plynu, pro domácnosti, firmy, tak i veřejný sektor. Pro 
domácnosti a firmy na nízkém napětí a maloodběru zemního plynu 
jsou pravidla jednoduchá.

 Cena za elektřinu je 6050 Kč/MWh s DPH a zemní plyn 3050 Kč/
MWh s DPH. Tyto ceny by měly značně zmírnit ceny u těch klien-
tů, u kterých jejich dodavatel neměl dostatečně nakoupeno nebo  
o své kontrakty přišel, jak jsem uvedl výše. U těch odběratelů, kteří 
jsou dlouhodobě u svých dodavatelů se prozatím státem určený 
strop dotknout skutečně nemusí a mohou mít nyní ceny nižší. To 
vše platí pouze do doby, než jim skončí fixace nebo jejich dodava-
tel vydá nové ceny na další období, kde již bude nucen promítnout 
aktuální ceny za dlouhodobé kontrakty, které jejich dodavatel na-
kupuje na zahraničních trzích. Jejich ceny jsou stále značně vyšší 
než současné ceny na spotovém trhu.

Je zastropování cen tím správným řešením? Kdo to zaplatí?
Určitě bych toto jednání vlády nenazýval řešením, ale spíše dočas-
ným opatřením. Jako řešení můžeme brát to, že vláda zajistí dodáv-
ky zemního plynu od jiných dodavatelů, než je Rusko. Dále umožní 
výrobu z takových zdrojů, které se doposud celá Evropa snažila 
omezit – např. uhlí, jaderná energie. Podaří se zajistit snížení cen 
emisních povolenek, které jsou potřebné k výrobě elektřiny z výše 
jmenovaných zdrojů, a bude hledat další řešení, které na rozdíl 
od současného opatření, kterým je zastropování, nebude náš stát 
ovlivňovat více než si 
dokážeme spočítat.
Na podzim jsme se 
mohli v mediích dočíst, 
že vláda počítá s tím, že 
zastropování bude stát 
státní kasu 130 miliard. 
K domácnostem se při-
daly i firmy a zmíněná 
nová částka je cca 250 
miliard po dobu 1 roku. Jsem přesvědčen o tom, že tato částka 
je daleko vyšší. Po dotazu na naše obchodní partnery, tedy do-
davatele energií, jakou částku bude stát zastropování po dobu 1 
roku státní kasu jsem dostal jasnou reakci – více jak 1 bilion korun! 
Spočítal jsem to a osobně se domnívám, že skutečně to bude více 
jak 680 miliard za 1 rok. Vše samozřejmě závisí na cenách na dlou-
hodobých kontraktech, kde se energie nakupují, zda cena klesne či 
nikoliv. V současné době se cena dlouhodobého kontraktu na celý 
rok 2023 pohybuje kolem 8500 Kč/MWh elektřiny bez DPH a 3100 
Kč/MWh zemního plyn bez DPH.
Z výše uvedených skutečností se domnívám, že zastropování ne-
bude trvat ani celý rok 2023 jak vláda slíbila. Byl bych rád, kdyby 
opatření vydržela alespoň v této podobě do konce současné topné 
sezóny a zároveň vláda pracovala s odborníky na řešení.

Jaké tedy možnosti spotřebitelé mají?
O tom, jak ušetřit desítky kilowathodin elektřiny ročně se dočteme 
dnes téměř na každém webu a v denním tisku. Jedná se především 
o rady - používejte LED osvětlení, odmrazte ledničku, větrejte krát-
ce a intenzivně, vařte s pokličkou na hrnci, vypínejte elektronické 
přístroje z pohotovostního režimu apod. To vše a řada dalších rad 
platí a sám se těmito jimi řídím. Rád bych upozornil na jiné efek-
tivnější možnosti, které se nabízí. První z nich je kontrola správně 
nastavené distribuční sazby. Říká, kolik zaplatíte za distribuční po-
platky jako je platba za jistič a distribuci, tedy dopravu samotné 
elektřiny. Tyto změny mají své podmínky a pravidla. Při správně 
nastavené distribuční sazbě můžete ušetřit v domácnosti tisíce ko-
run ročně z celkové platby. Další možností, lety již ověřenou praxí, 
jak snížit značně odběr elektřiny z distribuční sítě je pořízení fo-
tovoltaické elektrárny. Při pořízení optimálně výkonné sestavy na 
střechu vašeho domu či firmy lze ušetřit až 80 % roční spotřeby. 
Efektivita se liší dle toho, jakým způsobem je elektřina na vašem 
odběrném místě spotřebovávána. Díky změnám v legislativě a do-
tacím, je pořízení fotovoltaické elektrárny jednodušší a dostupnější 
pro stále více odběratelů elektřiny. Legislativa se neustále posouvá 
a už v příštím roce nás čeká řada změn – např. instalace vyššího 
výkonu FVE bez stavebního povolení, vyšší výkon bez nutnosti li-
cence a řada dalších změn, o kterých budu mluvit příště.

Redakce JZ
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Společenská rubrika

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci prosinci: 

Ludmila Pospíšilová 
Vítězslav Macek 
Jan Musil 
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
21. 12.

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

Svoz TDO v prosinci
7. 12. a 21. 12.

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
V souvislosti se zabezpečením zimní údržby veřejných prostranstvích v obci v průběhu zimy 2022 – 2023, žádáme občany, aby věnovali 
zvýšenou pozornost způsobu parkování vozidel na veřejných prostranstvích. Jedná se zejména o neomezování průjezdu mechanizací  
s radlicí, která zajišťují odstranění sněhu plužením z veřejných prostranstvích (především komunikací). Stejně tak se jedná i o svoz komu-
nálního odpadu. Případné dotazy nebo připomínky pro zimní údržbu komunikací zanechávejte v kanceláři OÚ.

SOUČASNĚ DĚKUJEME VŠEM MAJITELŮM NEMOVITOSTÍ, KTEŘÍ VLASTNÍMI SILAMI A PROSTŘEDKY ZAJIŠŤUJÍ ÚKLID CHOD-
NÍKŮ A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ. Dalibor Šebek, starosta obce

 !!! UPOZORNĚNÍ FIRMY RECOVERA  !!!
ŽÁDÁME OBČANY, ABY NEDÁVALI DO SVOZOVÝCH NÁDOB TEPLÝ, HORKÝ 
NEBO ŽHAVÝ POPEL. DÁLE DO NÁDOB NEPATŘÍ BIOODPAD, STAVEBNÍ SUŤ 
A APOD.
Pracovníci provádějící svoz nádob s odpady mají za úkol před jejich výsypem zkontrolovat 
obsah nádob. Nádoby obsahující teplý, horký nebo žhavý popel nebudou z bezpečnost-
ních důvodů a zamezení požáru do svozového vozidla vysypány a budou ponechány na 
stanovišti. 
Děkujeme Vám za pochopení. 

Recovera Využití zdrojů a.s. 

SILVESTROVSKÝ MINIOHŇOSTROJ
Srdečně zveme všechny občany  
dne 31. 12. 2022 od 18:00 hod.  

k obecnímu úřadu na silvestrovský  
miniohňostroj. 

Jménem celého obecního zastupitelstva přeji Všem spokojené 
prožití vánočních svátků a v novém roce 2023 hodně zdraví,  

štěstí a osobní spokojenosti.
Dalibor Šebek, starosta obce

Příjemné prožití vánočních  
svátků, hodně zdraví  

a spokojenosti,

mnoho osobních  
i pracovních úspěchů  

v novém roce 2023.
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V Biskupicích jsme vysadili další novou alej 
Cestu k vlaku a dále k mlýnu občanům Biskupic zpříjemní nově 
vysazená alej mladých stromků, kterou jsme si postupně vysadili  
v pátek 28. října 2022 a ve čtvrtek 17. listopadu 2022.
Jestliže půjdete z Biskupic cestou k vlakové zastávce a dále k mlý-
nu, kde vzniká biocentrum s velkým rybníkem, oborou s jeleny  
a bohatou faunou, otevře se před vámi pohled na nově vysazenou 
alej. Mladé stromky – 28 líp srdčitých a 12 slivoní má za funkci 
chránit krajinu před povětrnostními vlivy a plnit funkci větrolamu. 
Cestu hojně využívají nejen naši obyvatelé, ale i turisté, protože je 
zde krásná krajina s výjimečným výhledem na Boskovickou brázdu. 
Alej tak zkrášlí cestu a poskytne i potřebný stín. Na výsadbu při-
spěla Nadace ČEZ částkou 150 tisíc korun a obec Biskupice část-
kou 30 tisíc korun. Příspěvek od Nadace ČEZ nám pomohl celou 

výsadbu zrealizovat a vysa-
dit tuto krásnou alej, která 
bude sloužit i příštím gene-
racím.
Návrh výsadby byl konzul-
tován s odborníkem - pro-
jektantkou zahradnických 
úprav Ing. Janou Janíkovou. 
Výsadba
jako celek a pořízení veške-
rého materiálu zajistila ex-
terní odborná zahradnická 
firma Petra Dokoupila z Bo-
rotína, výsadbu zrealizovali 
občané Biskupic za pod-
pory obce. Následná péče 
bude zajištěna zaměstnanci 
obce.
Rád bych zde na tomto místě 
poděkoval všem pomocní-
kům, všichni jste byli super.  
A dětem a jejich rodičům dě-
kuji, že své potomky vedou  
k péči o krajinu a že tento 
náš odkaz nezůstane ve sle-
pé uličce. Že i budoucí ge-
nerace pochopí, že pokud 
budeme pečovat o přírodu, 
příroda bude pečovat o nás.

Dovolte mi popřát vám 
všem krásné, šťastné  
a zdravé vánoční svátky  
a do nového roku 2023 ješ-
tě více štěstí, zdraví a sil, na 
další sázení stromků :-)

Filip Procházka,  
místostarosta obce

Kácení máje

Stezka odvahy 2022 – ohlédnutí
V sobotu 15. října 2022 se ve večerních hodinách v Biskupicích 
uskutečnil již 16.-tý ročník "Stezky odvahy". Letos se nám zadařilo, 
že byla tma tmoucí, lehce poprchávalo a nad lesem se vznášela-
hustá mlha. Čili úplně krásně strašidelné počasí, přesto naši stezku 
navštívilo 100 odvážlivců. Celou trasu lemovaly blikající světýlka, 
ozývaly se různé děsivé, skřehotající zvuky a sem tam se v lese mí-
haly a bloudily strašidelné postavičky. Přesto úplně všichni účast-
níci v pořádku došli na konec stezky. Tady na ně čekalo bohaté 
občerstvení a lahodné nápoje.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří byli ukryti v temném lese  
a dohlíželi na bezpečnost odvážlivců. Takže za rok se na Vás bude-
me opět těšit v našem strašidelném lese v Biskupicích.

    Helena Neuerová, ČČK Biskupice

Přijetí prezidentem ČR Milošem Zemanem
V pátek 14. října dopoledne byli finalisté soutěže „Vesnice roku“ 
pozváni do Poslanecké sněmovny ČR, kde nás přijal místopředseda 
Poslanecké sněmovny PČR pan Jan Skopeček. Po slavnostním obě-
dě následovalo přijetí panem prezidentem ČR Milošem Zemanem 
na Pražském hradě. S panem prezidentem jsme strávili příjemnou 
přátelskou hodinovou debatu. Poté proběhla prohlídka Pražského 
hradu.                                   Dalibor Šebek, starosta obce

Odkazy:
https://www.hrad.cz/cs/prezident-cr/soucasny-prezident-cr/vybra-
ne-projevy-a-rozhovory/projev-prezidenta-republiky-pri-prijeti-vi-
tezu-souteze-vesnice-roku-2022-16634#from-list

https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tisko-
ve-zpravy/prezident-republiky-prijal-viteze-souteze-vesnice-roku-
-2022-16633#from-list

https://tn.nova.cz/videa/4950-zive-vstupy-a-rozhovory/304655-
-prezident-zeman-prijal-na-prazskem-hrade-zastupce-vesnice-ro-
ku-2022
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Exkurze Moravský kras
Koncem měsíce října se uskutečnila exkur-
ze žáků naší školy do regionu Moravské-
ho krasu. První zastávkou byl barokním 
kostele ve Křtinách, kde žáci obdivovali 
nejen stavitelské umění věhlasného sta-
vitele Santiniho, ale měli možnost spatřit  
i unikátní záhadné malby na lidských 
ostatcích v místní kostnici. Poté se vyda-
li na prohlídku nejznámějších přírodních 
útvarů Moravského krasu. Naučná vý-
prava do Punkevní jeskyně byla zakon-
čena plavbou po podzemní říčce Punkvě. 
Odměnou za zdolání turistické vycházky 
byly pohledy do nitra propasti Macochy. 
Při zpáteční cestě žáky pobavilo zastavení 
v Doubravicích u výběhu, kde chovají se 
pštrosy a lamy.                                                                                                                                

Ing. Ivo Vymětal, ZŠ

Halloween
Koncem října si už tradičně připomínáme v hodinách angličtiny svátek Halloween. Kro-
mě slovní zásoby spojené s tímto tématem se žáci dověděli o původu svátku a zahráli si 
spoustu her. Nechyběly ani strašidelné masky.

Mgr. Barbora Doleželová, ZŠ

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 
Počátkem listopadu navštívily děti z MŠ své kamarády v 1. třídě. Školáci je přivítali písnič-
kou a předvedli, co všechno se již zvládli naučit. Prvňáčci dětem také ukázali, jak zábavná 
je práce s interaktivní tabulí - probírané podzimní téma bylo blízké i malým předško-
lákům. Děti z MŠ měly možnost prohlédnout si i další prostory školy a seznámit se tak  
s novým působištěm jejich dalšího vzdělávání.   
      Hana Němcová, MŠ

    

Společenská rubrika

Naši jubilanti v měsíci  
prosinci:

 Vladimíra Smítalová
 Milan Hacura
 Monika Šichová
 Jindřich Lexmann
 Aleš Bužek
 Miroslav Peřina
 Milan Nebesáček
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 
Anna Ambrozová
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec Chornice

Dechový orchestr  
ZUŠ Jevíčko

a obec Chornice
Vás zvou na tradiční

PŘEDVÁNOČNÍ                 
KOLEDOVÁNÍ 

v sobotu 17. prosince 
ve 14:30 hod. 

u kulturního domu. 

Přijďte se předvánočně naladit.

Výsadba stromů
 Dne 5.10. proběhla ve Šponerově cestě v Chornicích 
výsadba stromů. Sazenice, kůly a pletivo zajistila or-
ganizace Sázíme stromy, z.ú., která získává finance 
od firem, které chtějí investovat do výsadby stromů 
a keřů. Po domluvě s organizací jsme se dohodli na 
výsadbě právě v této lokalitě. 
Celá akce začala úklidem osazované plochy, kte-
rý společně s drobným občerstvením zajistila obec 
Chornice. Díry na stromy nám zdarma vykopal pan 
Zdeněk Schreiber a zbylou práci odvedla skupina dobrovolníků. Celkem se nám podařilo 
zasadit 64 jabloní starých odrůd a 3 lípy. Jabloně tvoří stromořadí po obou stranách cesty, 
která jsou na třech místech přerušena lípovými branami. Zbývá nám dosadit asi 8 jabloní, 
které máme v plánu vysadit ještě letos. 
Rád bych poděkoval všem lidem, kteří si udělali čas a přišli podpořit tuto akci ve svém vol-
ném čase. Věřím, že to byl příjemně strávený den, a že všichni odcházeli s dobrým pocitem. 
Je za námi velký kus práce a myslím, že se nám podařilo vytvořit pohodové místo pro nás 
pro všechny. Přejme si, aby v budoucnu takových míst v okolí Chornic jen přibývalo. 

Za životní prostředí Tomáš Kraus
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Vážení spoluobčané,
přeji Vám příjemné prožití vánočních 

svátků, pohodového Silvestra 
a úspěšný rok 2023.

 Jiří Smékal, starosta obce

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Vážení spoluobčané, srdečně Vás zveme na 
tradiční silvestrovský ohňostroj. Akce se 

uskuteční 31. 12. 2022 v 19:00 hodin před 
novou hasičskou zbrojnicí, kde bude 

připraveno pro zahřátí malé občerstvení 
pro děti i dospělé.

Těšíme se na Vás
Sbor dobrovolných hasičů Chornice
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice
Beseda s důchodci

V příjemné nedělní atmosféře dne 18. 9. 2022 proběhla naše již tradiční beseda s důchodci
 v Restauraci U Trojanů. Společenský sál se zaplnil do posledního místa a všichni hosté plně 
vyžívali možnost popovídat si se sousedy. Na úvod setkání přítomní se zájmem vyslechli 
zprávu paní starostky Ivety Glocové o dění v obci za celý pomalu již končicí rok 2022. K vel-
mi příjemné atmosféře přispěla pohostinnost týmu pana Trojana a k poslechu nám zahráli 
harmonikáři - pan Křivinka, pan Uhlíř a pan Charvát. Také nesmíme opomenout veliké díky 
za štědrost našich  sponzorů. 
Našimi sponzory byli: 
Karla Mackerlová, Zlatnictví Milan Schuppler, Cukrárna a kavárna u Mlsné kočky, Lékárna 
U Bílého anděla, Petr Bombera, Karel Zezula, firma Mars a.s, Obecní knihovna Jaroměřice, 
Ladislav Sekanina, Petra Tomáš Kubínovi Jevíčko, COOP Jevíčko, COOP Jaroměřice, Radek 
Sekyra, obec Jaroměřice, Elektrocentrum Jevíčko, ERGO spol, Českomoravská obchodní 
společnost, Quanto Jevíčko, Zdravá Výživa Jevíčko a také velké díky patří děvčatům ze SPO-
ZU. Bylo mi velkým potěšením všechny provázet tímto příjemným nedělním odpolednem. 

S pozdravem Andrea Dosedlová

Vaříme v novém
Školní kuchyně s jídelnou v jaroměřické základní škole fungovala desítky let bez větších 
oprav i úprav a dá se říct, že lepší časy měla opravdu dávno za sebou. 
O nutnosti zásadní rekonstrukce se ve škole i na obecním úřadě hovořilo již několik let.  
V letošním roce se jaroměřičtí zastupitelé rozhodli projekt podpořit a na konci června se 
začalo s realizací. Finanční prostředky byly čerpány ne-
jen z rozpočtu obce, ale i z dotačního titulu. 
Stavební úpravy byly naplánované na čtyři měsíce. Žáci 
nastoupili v září do školy a museli si zvyknout na ob-
časný stavební hluk, menší šatnu a docházku na oběd 
do restaurace U Trojanů. 
Vše uteklo jako voda, termíny byly dodrženy a 1. lis-
topadu 2022 byl provoz nové školní kuchyně a jídelny 
zahájen.  Prostor kuchyně je sice malý, ale moderní, 
vybavený novými stroji a splňuje všechny požadavky, 
které jsou na tento typ gastro provozu kladeny. Prvním jídlem, které paní kuchařky ve 
svém novém království připravily, byly všemi oblíbené boloňské špagety. Malým i velkým 
strávníkům v nové prosvětlené jídelně velmi chutnalo.
Za novou kuchyň a jídelnu děkujeme paní starostce a zastupitelům, všem zaměstnancům, 
kteří se podíleli na přípravě, stěhování a úklidu všech prostor. 
Ať všem strávníkům v naší jídelně chutná!

za ZŠ a MŠ Jaroměřice Mgr. Leona Dufková

V měsíci prosinci své významné narozeniny 
oslaví:

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

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

ALOIS KUBA
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.



www.jaromerice.cz

              Prosinec 2022   / 23Měsíčník města Jevíčka

Klidné a radostné prožití  
      vánočních svátků, 

          hodně zdraví,  
             štěstí a úspěchů  

                     v roce 2023 
                    přeje  

        Obec Jaroměřice 

PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V PROSINCI 2022

2.12. ANDĚLSKÉ A ČERTOVSKÉ PŮJČOVÁNÍ KNIH, pá-
tek, od 16. hodin, knihovna. S andělskou pomocí navíc 
odměníme 3 největší letošní lovce perel. Ale pozor - ka-
ždý náš lovec perel získá drobnou odměnu za letošní účast 
ve hře (výhry budou případně uschovány v knihovně pro vyzvednutí). 
Zveme srdečně  všechny účastníky této soutěže, aby se u nás na chvíli 
zastavili.😊
3. 12. STUDENÁ KUCHYNĚ ANEB INSPIRACE NA VÁNOČNÍ DNY  
A SILVESTR s paní Lenkou Hrdličkovou, sobota, 14. hodin, VS. Přijď-
te načerpat inspiraci na blížící se sváteční dny. Můžete nám přinést 
ukázat  vaše rodinné osvědčené recepty, ať už na papíře nebo jako 
ochutnávku.  Budeme rádi, když se zapojíte do této akce a společně si 
připravíme něco  dobrého, mňam😊. Prosíme o nahlášení Vaší účasti 
v knihovně do 1.12.
4. 12. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9-14 hodin, VS
9. 12. ŠKOLNÍ JARMARK – pátek, 15. hodin, ZŠ
10. 12. WORKSHOP SKLA pro děti i dospělé s paní Ivanou Majval-
dovou, sobota, 14. hodin, výstavní síň. Vyryjeme si obrázek, jméno 
nebo přání na skleničku (sklenička+rytí-100 Kč) hrneček (150 Kč) nebo 
džbán (200 Kč). Další podrobnosti v knihovně. Prosíme o nahlášení 
Vaší účasti v knihovně do 6.12.
14. 12. Obecní knihovna uzavřena, otevřena bude ve čtvrtek 15.12., 
8-15 hodin
16. 12. VÁNOČNÍ TVOŘENÍ, HRANÍ, LUŠTĚNÍ A DESKOHRANÍ  
S KATEŘINOU KONEČNOU. Pátek, od 17. hodin, VS. Srdečně zveme 
jak děti, tak dospělé na společné předvánoční tvoření, hraní  a těše-
ní se na Vánoce. Drobné občerstvení nachystáme, ale můžete vzít i Vy  
s sebou 😊. Rodinné vstupné 30 Kč, prosíme o nahlášení účasti do 13.12.
17.12. VÁNOČNÍ KOLEDOVÁNÍ SE ZUŠ JEVÍČKO, sobota, 13:45 
hodin, u Obecní knihovny. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy  
a naladit se společně na kouzelný vánoční čas.
23.12. – 30.12. KNIHOVNA MÁ DOVOLENOU
Připravujeme pro vás:
19. 1. ČTU, ČTEŠ, ČTEME…, čtvrtek, 17. hodin, výstavní síň. Společné 
čtenářské posezení nad přečtenými knihami, které můžete vzít s se-
bou. Pro dospělé i pro děti, těšíme se na vás.
27. 1. ŠLECHTICKÉ RODY V JAROMĚŘICÍCH A V OKOLÍ – historická 
přednáška s panem Ctiradem Burgetem, pátek,17. hodin, výstavní síň
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 pátek od 8.00 do 11.00 
a 12.00 do 17.00. Tel: 778 086 380,  
knihovnajaromerice@centrum.cz, na FB: Knihovna Jaroměřice

 

 

 

 

 

 

 

Zveme na tradiční vánoční ohňostroj dne 26. 12. 2022 v 18:00 
 

Vidět bude z celých Jaroměřic, nejlépe od kostela Všech svatých případně od hasičárny 

SPONZOŘI   OHŇOSTROJE     JSOU 

Antošovský Vítězslav 
Bocra Gabriel 

Charvát Rudolf 
Hloušek Ladislav ml. 

Macek Bronislav 

MONARC 
Nečekal Petr 
Řehořek Milan 

Soral Tomáš 
Sekanina Ladislav 

Sekyra Radek 
Šimek Jan 

Trojan Ladislav 
Vybral Tomáš

 

Všem dárcům na tento ohňostroj moc děkujeme a budeme se těšit na další ročník. 
 

za organizátory  Ladislav Sekanina 

Lampionový průvod
Dne 25. října zorganizovala naše škola ve spoluprá-
ci se SRPSŠ tradiční Světelný průvod s lampiony, na 
který se vydalo přes dvě stě účastníků. Připravena 
byla strašidelná stezka, na níž tentokrát číhali skřít-
ci s lucerničkami. Nechyběla ani soutěž o nejpove-
denější vydlabanou dýni a v závěru akce si účastníci 
užili program plný tance. Děkujeme všem pořada-
telům za přípravu akce a manželům Horáčkovým, 
paní Koutné a paní Benešové za sponzorské dary.

Upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že vzhledem k ukončenému mapování 
obce je nutné v měsíci lednu 2023 podat nová daňová přiznání  
z nemovitých věcí.Vyplněná daňová přiznání můžete odevzdat 
na podatelně Finančního úřadu v Moravské Třebové. Pokud bu-
dete potřebovat daňová přiznání vyplnit, pak je třeba obrátit se 
na pracovníky Finančního úřadu ve Svitavách. Občanům, kteří se  
z vážných důvodů nemohou dostavit na Finanční úřad, zajis-
tí Obecní úřad pomoc při vyplnění daňových přiznání. Žádost  

o tuto služ-
bu je třeba si  
objednat na Obec-
ním úřadě (tel. 461 
327 813, 777 163 
966 nebo 608 895 
860) nejpozději do 
6. 1. 2023. Případ-
né dotazy Vám 
zodpovíme na tel. 
čísle 777 163 966.

Obecní úřad
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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.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
Vážení zákazníci, 
objednávky na vánoční stromky s rozvozem budou přijímány  
od 1. 12. 2022 na tel. čísle 731 465 338. 

Prodej bude zahájen každý všední den 

od 12. 12. - 23. 12. 2022
• 08–15 h na Palackého nám. v Jevíčku
• 16–19 h ve skladu ve Vísce u Jevíčka u č. p. 73  
(v nové místní zástavbě).
Po předchozí telefonické domluvě se lze na prodeji  
domluvit i jinak.

NABÍZÍME: 

 • smrk stříbrný
 • borovice černá 
 • jedle kavkazská
NOVĚ I OŘEZ KMENŮ DO STOJÁNKU!!!
Těšíme se na Vás. 

Poděkování
Chovatelská stanice Neowille děkuje lékařskému týmu veterinární 
ambulance MVDr. Kubínové za vzornou odbornou asistenci při 
odchovu jedenáctičetného vrhu štěňat výmarského krátkosrstého 

ohaře a též i za obětavou 
marketingovou pomoc při 
výběru nových majitelů.
Milé a vážené paní doktorky, 
moc jste nám pomohly. 
Děkujeme! 
Radovan a Bohuslava Boudní, 
Nový Dvůr 20, 569 44 
Jaroměřice 

Koupím byt Jevíčko, Letovice. Nevadí mi 
původní stav, umím si opravit. Děkuji za 

informace na tel.: 607 470 805.


