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Tříkrálová sbírka v Jevíčku
– ohlédnutí do historie koledování v našem městě

Tříkrálová sbírka je krásný, na historické tradici založený zvyk, který by se ale nemohl
uskutečnit bez obětavé služby těch, kteří se podílejí jak na její přípravě, tak na samotném
koledování. Tři králové vyrazili do ulic poprvé v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi a obnovili tak starodávnou lidovou tradici. Koledníci dnes, stejně jako kdysi, šíří mezi lidmi boží
požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi.
V našem městě se poprvé koledovalo o rok později, v roce 2001. První rok se ve farnostech
Jevíčko, Chornice a Křenov přispívalo pro lidi v nouzi do pokladniček umístěných v kostelích. Organizace Tříkrálové sbírky (TKS) se ujala dobrovolná charita, která byla ještě dříve
před konáním TKS ustavena při Římskokatolické farnosti Jevíčko. Jejími členy byla řada
dobrovolníků, kteří pomáhali např. odesíláním ošacení do institucí a ty je dále distribuovali
potřebným. Navštěvovali nemocné nejen z farnosti a nabízeli svoji pomoc, svůj čas věnovaný ke vzájemnému popovídání, vzájemnému sdílení. Pomáhali materiálně a mnohdy
i finančně z vlastních prostředků.
V čele dobrovolné charity pracovala paní Marie Sauerová a organizace TKS pod Farností Jevíčko se ujal se vší pečlivostí Ing. Jan Valíček, a to až do doby, kdy organizaci
Tříkrálové sbírky převzala Oblastní charita Moravská Třebová a z rozhodnutí Arcidiecéze v Olomouci došlo ke zrušení „dobrovolných charit“ nejen v naší farnosti. S pomocí
dalších dobrovolníků, kteří každoročně věnovali svůj čas přípravě sbírky v letech 2001
až 2009, tehdejších koledníků a všech dobrodinců se podařilo podpořit potřebné
v našem městě. Záměry podpory schvaluje Arcidiecéze Olomouc. Mezi jinými byla poskytnuta přímá finanční pomoc pro studium člena znevýhodněné rodiny nebo příspěvky na
dopravu do denního stacionáře, také přímá finanční pomoc v nouzi. Na tomto místě patří
poděkování všem těmto dobrovolníkům, kteří s Tříkrálovou sbírkou začínali a s velkou
chutí a zanícením se ujali její organizace. Přestože mnozí z nich, kdo charitní dílo podporovali hmotně, svou nezištnou prací, také modlitbou, už mezi námi nejsou, my na ně
nezapomínáme...
V následujícím období od r. 2010 až do letošního roku 2022 jsme navázali na obětavou
práci našich předchůdců, od nichž jsme s vděčností přijímali rady a doporučení při organizaci a realizaci Tříkrálových sbírek. Je potěšující, že výtěžky sbírky se každoročně navyšují.
Výtěžek se za celý region Moravskotřebovska, Jevíčska a Velkoopatovicka odesílá na účet
Charity ČR a pro potřeby Charity Moravská Třebová se vrací 65% vybraného výtěžku z uvedeného „regionu“. Na základě schválených záměrů jsou pak tyto realizovány. Lze zmínit,
že se jednalo o přímou pomoc pro pořízení kompenzačních pomůcek pro znevýhodněné
spoluobčany, příspěvek na pořízení plošinky pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
v Jevíčku, přímou pomoc sociálně slabým rodinám, aj.
Současně se navyšuje i počet dobrovolníků – koledníků, kteří se s notnou dávkou odvahy rozhodnou jít se svou kůží na trh a chodí dům od domu prosit o dary na charitativní
účely a pomoc potřebným lidem. Avšak i během krátké chvíle dochází ke krásnému setkávání a zažití pocitu radosti a vzájemnosti, což je největším a nejsilnějším poselstvím
a obohacením jak pro dárce, tak i koledníky. K týmu koledníků patří další pomocníci, kteří
pomáhají s přípravou tras a koledujících skupinek, administrativou při samotném koledování,
organizací dětí ve škole a také
s občerstvením po návratu z koledování. Není výjimkou, že při
koledování a organizaci sbírky
se potkávají generace rodičů,
jejich dětí, ale i prarodičů a jejich vnoučat.
Od roku 2011 koledování tradičně uzavíral Tříkrálový koncert
pořádaný ve spolupráci s Charitou Moravská Třebová, městy Jevíčko a Moravská Třebová
Pokračování na str. 3
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Okénko radních
Darmo se dnes k čemukoli
vyjadřovat

Při dnešním frmolu se mi občas vybaví
hojně akcentovaná průpovídka z časů
socialismu, jež opěvovala tehdy ještě
spřátelený a naší zemi vůdčí Sovětský
svaz. Jejím autorem byl Julius Fučík,
za II. světové války nacisty popravený
český novinář, jehož aureola vyhasla až
s pádem sovětského impéria. Vzpomenutá průpovídka byla přejata z názvu
Fučíkovy knihy reportáží a ve své době
měla plnit funkci utilitárního, módního
a Leninův komunismus propagujícího sloganu. Kniha opěvující sociálně
spravedlivou, beztřídní a progresívně
se rozvíjející společnost v meziválečné
matičce Rusi se jmenuje V zemi, kde zítra již znamená včera.
Vzpomínám si, že jsme tento výrok
považovali za hotový blábol a často jej všemožně parafrázovali. Nikdo
v to přirozeně nevěřil, v takový kalup.
Ba naopak jsme naše slovanské bratry
vnímali spíše jako ztepilé venkovany
a rock and rollem nerozhoupané mužíky, kteří se zas až tak za vším hlava nehlava neženou.
Přitom i životní tempo za železnou
oponou na straně opačné nám tehdy
nepřipadalo nijak hektické. Měli jsme
je za identické s tím naším. Čas byl
veskrze milosrdný a lidé ho přirozeně
respektovali. Včerejšek patřil včerejšku,
dnešek přítomnosti a zítřky jsme toliko
vyhlíželi – ať už radostné či s obavami.
A při těchto jistotách pak mívalo svoji
váhu i ryzí slovo. Stačil jediný dopis, raneček štěstí a dobrá duše na správném
místě a plebejec nakonec vytáhnul paty
i na ten vysněný Západ. V odpovědi na
dopis s pozváním rodinného příslušníka uvedl datum, čas cesty a nabízející se
vlakové nádraží, dejme tomu na tranzitní dráze mezi Západním Berlínem
a Hamburkem, toť moje osobní zkušenost z roku 1979, a namístě jste byli
hostiteli v pravý čas spolehlivě vyhlíženi. Vše do sebe perfektně zapadalo
i bez nesčetných telefonátů a nepřetržitého kontaktu skrze chytré telefony nebo e-mailovou poštu. Jednou se
řeklo či napsalo a bylo to. Slovo platilo.
Že je tomu dnes mnohdy jinak, nechci
rozvádět. Sám se však nedomnívám,
že bychom se jako lidé v gruntu jakkoli změnili. Pouze se přizpůsobujeme
prostředí, ve kterém se plácáme. Což je
venkoncem nezbytností!
V jak hektické a překotné době nyní
žijeme, nám skvěle poodhalila pandemie koronaviru. Dyť si to sesumírujte. Stačili jste postupně absorbovat
všechny vyhlášky a nařízení, opatření

a omezení, jež s jednotlivými vlnami kapénkové nákazy souvisely, nebo jste se
v tom mišmaši povážlivě ztráceli? A to
nemluvím o názorové atomizaci, kterak
s covidem nejlépe bojovat. Pravda, právě
v tomto galimatyáši se nám zítřky měnily
v profláknuté včerejšky. Zítra znamenalo
včera! A tak jsme se postupně přestali
brát vážně. Slibovaná „tečka“ rychle vybledla a ti, co se třeba snažili a v dobré
víře prosadili nebo pouze interpretovali
svůj názor na věc, byli terčem výsměchu
a třeba i peprného zavržení. Jen za to, že
se jako lidé obyčejně zmýlili. Načež ona
ironie se pak leckde co by dup měnila
v zášť a zlobu.
Že jsme raději nedrželi hubu, durdili se
jistě mnozí. A nejen ti pod palbou kritiky. Rozmíšky se šířily společně s infekcí
a dokonce napadaly i rodinné pospolitosti. Na neočkované bylo v krajních případech pohlíženo jako na masové vrahy,
nu a na ty zodpovědnější s přibývajícími
včelkami v rameni zase jako na patolízaly
establishmentu. Jako by byla sama nákaza toliko pokličkou na společenském
hrnci s horkou kaší. Covid à la agenda
setting, česky vzato zástěrka hlubší společenské rozlady, jejímž mikrobem jsou
bázně existenční. Strach nikoli ze smrti
samé, nýbrž z ostrakizace, ztráty třídní
zakotvenosti a s ní ruku v ruce z prudce
klesajícího přísunu prostředků zajišťujících vymodlené živobytí. Dyť zdaleka
ne všichni mohou být nadmíru úspěšní.
Nebo se jen uměli narodit, eventuálně měli shodou náhod štěstí a stali se
při své snaze kapitálovými rentiéry. Tedy
se ocitli na jednom ze stupínků na pódiu
jistoty. Ale to už kruci odbočuju kamsi
jinam, což mi rozhodně nepřísluší. Ještě
tak patentovat jistotu? Cokoliv soudit,
nedejbůh předvídat? Jestliže to, co má
nazítří vejít v platnost, nedostane apriori
prostor pro svoji existenci v přítomnosti.
Neboť zítra již znamená včera!
Inu vážně, má pak za tolikého kvaltování smysl se k čemukoli vyjadřovat? Leda
snad s křížkem po funuse.
Pro koho všeliké kvaltování dobré jest,
věstil již průkopník moderní didaktiky
a osvícenec Jan Amos Komenský. Úmyslně píšu věstil, protože jako člověk žijící
v 17. stolení nemohl mít o drakonickém
tempu současnosti absolutně tuchy. Teprv by dnes panečku čubrněl, když by
s jazykem na vestě a horkou kaší na tachometru uháněl labyrintem světa nevěda kam.
A tak si držme alespoň své ráje srdce pod
pokličkou!
PS: a vy šťastnější, máte-li ještě doma
starý gramofon, v klídku ho oprašte
a pusťte si písničku, kterou v roce 1939
nazpíval donchuán českého filmového
plátna Oldřich Nový.
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Společenská rubrika
Blahopřejeme občanům Jevíčka,
kteří v měsíci únoru 2022
oslaví významné životní jubileum

Jaroslav Šustr
Jana Machálková
František Komárek
Jiří Schich
Jaroslava Řezníčková
Anna Schmidtová
Miloslava Dvořáková
Hana Parolková
Vilém Němec
Anna Langerová
Josef Vávra
Jindřiška Rösslerová

Oprava

V lednové příloze „Jevíčského zpravodaje - Iniciálách“ bylo v článku „Vzpomínka
na Ing. arch. Jaroslava Mackerleho“ chybně uvedeno jméno pana profesora Sošky
(správně Šošky), na což jsem byla upozorněna všímavým čtenářem Ing. Zezulou,
kterému děkuji. Čtenářům se omlouvám,
v článku byl použit text vzpomínajícího
syna Ing. Mackerleho, který na své klávesnici počítače ve Švédsku nemá „české
jazykové zvláštnosti jako je háček“.
Autorka článku Mgr. Helena Ulčová

Tedy že:
Jen pro ten dnešní den
stojí za to žít,
jen klid svůj tichý mít,
víc po ničem netoužit.

Autor textu Josef Gruss
Rudolf Beran
radní

Měsíčník
města Jevíčka
									
a oběma Farnostmi. Všichni účinkující se vždy postarali
o sváteční atmosféru končící doby „Vánoční“ radostným
rozjímáním a hudba a zpěv se dotkly přímo našeho srdce.
Rok 2021 byl rokem, kdy se fyzicky nekoledovalo.
Koledníci chyběli v ulicích, nebyl slyšet zpěv koledy…
V této obtížné situaci, kdy chybělo vzájemné sdílení
a setkávání, se podařilo díky všem dobrodincům
a všem, kteří umožnili umístit pokladničky ve svých
prodejnách a dalších institucích, vybrat v Jevíčku bezmála 60 000,- Kč, spolu s okolními obcemi výtěžek činil
přes 100 tis. Kč.
V letošním roce jsme vyšli do ulic našeho města s požehnáním O. Josefa, které jsme nesli našim spoluobčanům a dle
jejich přání označili domovy požehnanou křídou „K+M+B *2022“,
což ve volném překladu znamená „Kriste, žehnej tomuto domu“.
Tříkrálová sbírka proběhla s fyzickou koledou po dvou letech
a u dobrodinců, kteří otevřeli svá srdce a také dveře, vyvolala radost
a úsměvy na tváři a mnohdy i společné zpívání tříkrálové koledy.
Přejme si, aby možnost fyzické koledy byla umožněna i v příštích
ročnících. Bez pomoci základní školy a skautů a dalších dobrovolníků by nebylo možné letošní tříkrálovou sbírku realizovat, stejně
jako i v uplynulých letech. V Jevíčku a Zadním Arnoštově se koledy
zúčastnilo 21 vedoucích koledníků se svými koledníky-králi, a to
v počtu 60 nadšených dětí, žáků základní školy a také našich skautů.
Od roku 2018 má zázemí Tříkrálová sbírka v prostorách sálů Zámečku v Jevíčku. Díky pochopení všech členů Rady města Jevíčka,
jsou prostory poskytnuty bezplatně.
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Poděkování patří všem králům-koledníkům za jejich
ochotu a pomoc, vedoucím skupinek za starost o své
krále, o svěřené mladší kamarády. Také všem dalším
pomocníkům v Jevíčku a v dalších obcích za náročnou
přípravu sbírky a za vynikající občerstvení po návratu
z koledování. Děkujeme O. Josefovi za požehnání před
vykročením do ulic našeho města i obcí. Dále Městu
Jevíčku za bezplatné poskytnutí zázemí na Zámečku
a spolu s naším městem i ostatním obcím regionu za
organizaci a vstřícnost při realizaci sbírky. V neposlední řadě patří poděkování základní škole a skautům za
pomoc při zajištění koledníků.
Velký Dík patří všem dobrodincům, kteří naše koledníky obdarovali, přispěli do zapečetěných pokladniček a projevili
tak svou lásku k bližnímu. Letošní výtěžek TKS 2022 činí za Jevíčko
a Zadní Arnoštov 108.130,- Kč a spolu s ostatními obcemi bylo na
účet Charity ČR odesláno 200.906,- Kč. V některých obcích ještě
nejsou známy výtěžky, neboť koledování probíhalo do 16. 1. 2022.
Koordinátorům Tříkrálové sbírky Charity Moravská Třebová za metodické vedení a spolupráci děkují pomocní asistenti z obcí, kteří
s ochotou pomáhají každoročně při realizaci sbírky.
Kéž tedy opět výtěžek z našeho města i „regionu“, najde své konkrétní příjemce právě mezi našimi občany a my všichni máme
radost z bohulibého a požehnaného díla, které zprostředkovává
Charita Moravská Třebová, jako součást Charity ČR, a jejíž zaměstnanci ochotně a s láskou pomáhají potřebným.
Za všechny nejmenované
Dagmar Krhlová, pomocný asistent

Informace ke svozu směsného komunálního odpadu

Město Jevíčko od 1. 1. 2022 přistoupilo ke snížení frekvence směsného komunálního odpadu na 1 x 14 dní. K tomuto opatření nás vedla ekonomika odpadového hospodářství
a zvyšující se deficit mezi příjmy a výdaji. Největší položkou v oblasti nákladů je svoz
a odstraňování směsných komunálních odpadů, avšak město likviduje další skupiny odpadů, které mohou naši občané zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře, o celoroční likvidaci
bioodpadu nemluvě. Druhým a neméně důležitým důvodem je snaha podpořit zvyšování
podílu vytříděného odpadu v domácnostech. Je všeobecně známo, že 40 % komunálního
odpadu se dá zrecyklovat nebo zkompostovat. A to je pobídka pro ty z vás, kteří se ještě
nerozhodli pro vyzvednutí barevných popelnic v systému door to door.
Čtrnáctidenní svoz odpadu se týká domácností, pro podnikatelské subjekty a právnické osoby platí podmínky, které mají smluvně sjednány se svozovou společností.
Kontaktní osoba SUEZ pro likvidaci odpadů od podnikatelů je paní Daniela Klimešová, tel.: 725 711 452, e-mail: daniela.klimesova@suez.com.
Pro rok 2022 dochází ke zdražování poplatků za uložení odpadů na skládce Březinka II,
přičemž k největšímu navýšení dochází u objemného odpadu likvidovaného a sváženého
ze sběrného dvora. Zde se cena navyšuje o čtvrtinu. Obsluha sběrného dvora bude provádět důslednou kontrolu, zda osoby odevzdávající odpad ve sběrném dvoře jsou občany
Jevíčka, nezapomeňte si tedy s sebou na návštěvu sběrného dvora vzít občanský průkaz.
Nadměrné množství objemného odpadu pak lze odevzdat pouze po předchozí dohodě
s obsluhou sběrného dvora.
Vedení města Jevíčko

Organizační změna na MěÚ Jevíčko

Rádi bychom informovali širokou veřejnost, že na městském úřadě došlo k organizační
změně spočívající v tom, že k 31. 12. 2021 došlo na základě rozhodnutí rady města ke zrušení Komise pro projednávání přestupků.
Od 1. 1. 2022 bylo zřízeno Právní oddělení městského úřadu. Pracovníkem tohoto oddělení
je paní JUDr. Alena Jahodová, která bude vykonávat pozici právníka včetně projednávání
přestupků a jiných správních deliktů a rozhodování o nich. Právní oddělení bude dále zabezpečovat tvorbu právních a vnitřních předpisů města po legislativní i obsahové stránce
a vnitřních předpisů města, které po obsahové stránce připravuje jiná organizační jednotka úřadu. Právním oddělením budou poskytovány právní konzultace a porady výhradně
orgánům města a subjektům, jejichž zřizovatelem je město.
Konzultace a právní poradenství pro veřejnost již tedy nebude ze strany JUDr. Aleny
Jahodové vykonávána.
Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ

www.jevicko.cz

Město Jevíčko

Městský úřad Jevíčko

INFORMACE
o konání 38. zasedání
Zastupitelstva města Jevíčka
Městský úřad Jevíčko informuje o konání

38. 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

Program:		

bude zveřejněn 7 dní

				

na úřední desce

Doba konání: 14. 02. 2022 od 16:00 h
				

před zasedáním

V Jevíčku dne 14. 01. 2022
Dušan Pávek, dipl. um. v. r.
starosta města Jevíčka
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Usnesení 36. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 13. prosince 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/36Z/2021 program 36. zasedání ZM dne 13.
12. 2021
2/36Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ing.
Jaroslav Zezula, Ing. Aneta Pávková,
Ing. Roman Müller
4a/36Z/2021 výsledek výběrového řízení na
dodavatele stavby „Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké Opatovice“,
ve kterém nejvýhodnější nabídku ve
výši 23.247.908,68 Kč bez DPH podala
společnost EUROVIA CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ:
45274924
4b/36Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi
Městem Jevíčko a společností EUROVIA
CS, a. s., U Michelského lesa 1581/2,
140 00 Praha 4, IČ: 45274924 na akci
„Výstavba společné stezky Jevíčko-Velké Opatovice“ za částku 23.247.908,68
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
4c/36Z/2021 dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavby „Cyklostezka
Velké Opatovice - Jevíčko“ ze dne 18.
9. 2017 a pověřuje starostu podpisem
dodatku
5/36Z/2021 cenu stočného na rok 2022 ve výši
46 Kč/m3 vč. DPH
6/36Z/2021 prodej pozemku p. č. 438/2
a nově zaměřených pozemků p. č.
440/1, p. č. 1324/3 a p. č. 1324/4, vše v
k. ú. Zadní Arnoštov Bc. M*** L*** Brno
za cenu 322.750 Kč + úhradu správního
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu
mezi Městem Jevíčko a Bc. M*** L***
na prodej pozemků p. č. 438/2, p. č.
440/1, p. č. 1324/3 a p. č. 1324/4, vše v
k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
7/36Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na
rok 2021 č. 6
8/36Z/2021 rozpočet Města Jevíčko na rok
2022

9/36Z/2021 střednědobý výhled rozpočtu
Města Jevíčko na roky 2023, 2024
10b/36Z/2021 doplnění návrhu obsahu změny
č. 3 územního plánu Jevíčko č. 15 týkající se změny plochy ZO - plochy zeleně
ochranné a izolační a plochy PV - veřejná prostranství v lokalitě Z4 na plochu
BI - plocha bydlení v rodinných domech
10c/36Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územního plánu Jevíčko zpracovaný Ing.
arch. Pavlem Mudruňkou ke dni 7. 12.
2021
10d/36Z/2021 prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 24/14 v k. ú. Zadní Arnoštov M*** S*** Kuřim za cenu 142.750 Kč
+ úhradu správního poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a M*** S*** na prodej pozemku
p. č. 24/14 v k. ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu podpisem smlouvy
10f/36Z/2021 záměr pořízení komunálního
vozidla pro potřeby technických služeb
města Jevíčka
10h/36Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
s firmou TOFRA-STAVBY, s. r. o., Biskupická 367, 569 43 Jevíčko, IČ: 07695454
na akci „Obnova úseku E městských
hradeb - Okružní IV, č. p. 310, 1. fáze“,
jehož předmětem jsou vícepráce na
založení základů vrtanými pilotami
s ocelovými výztužemi a navazujícím
posílením ocelových armatur za částku 328.453,40 Kč bez DPH na základě
doporučení statika a pověřuje starostu
podpisem smlouvy
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
Vytvořeno v aplikaci UZOb. strana 2 / 2
3/36Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr.
Petra Votroubka a Marka Káňu
Zastupitelstvo města Jevíčko volí
10a/36Z/2021 přísedící Okresního soudu ve
Svitavách podle ustanovení § 64 odst. 1
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soud-

cích, přísedících a státní správě soudů,
občany města Jevíčka:
- Mgr. Miloslava Parolka,
Slunečná 852,Jevíčko,
- Dagmar Krhlovou,
Brněnská 786, Jevíčko,
- Stanislava Dokoupila,
Třebovská 809, Jevíčko,
- Mgr. Janu Junkovou,
Kostelní 42, Jevíčko,
kteří tuto funkci budou vykonávat ve
volebním období 2022 – 2026
Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
10e/36Z/2021 radu města jednat s Českou
obcí sokolskou o vypořádání pozemku
pod stavbou víceúčelové sportovní haly
10g/36Z/2021 radu města zajištěním výběrového řízení na dodavatele komunálního
vozidla pro potřeby technických služeb
města Jevíčka včetně nabídky financování formou leasingu
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
předložené zápisy a usnesení z 35. zasedání
ZM, 77. a 78. schůze RM bez zásadních připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
cenu vodného na rok 2022 ve výši 49,60 Kč/
m3 vč. DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci
měsíce listopadu 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí
informaci o počtu žadatelů o stavební pozemek pro výstavbu RD v lokalitě U Kapličky,
kteří potvrdili zájem po Zastupitelstvem města
Jevíčka schválené kupní ceně
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 79. schůze Rady města Jevíčko konané dne 30. prosince 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/79R/2021 program 79. schůze rady města
dne 30. 12. 2021
2a/79R/2021 personální obsazení Pracovní
skupiny pro rozvoj Zadního Arnoštova,
Mařína a Lípy ve složení dle zápisu
2b/79R/2021 Plán obnovy kanalizace Města
Jevíčko pro rok 2022
3/79R/2021 cenovou nabídku firmy Ing. Josef
Pospíšil, Údolní 417/1, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 87998083 na zpracová-

ní projektové dokumentace na výměnu
dosluhujících plynových kotlů, úprav
rozvodů v kotelně, návrhu měření a
regulace a výměnu ležatých rozvodů
vnitřního vodovodu včetně stavebních
prací v budově Základní školy Jevíčko za celkovou částku 59.000 Kč (není
plátce DPH)
4/79R/2021 smlouvu o údržbě zeleně mezi
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokoupil,

679 37 Borotín 5, IČ: 74355163 a ceník
služeb na kalendářní rok 2022
5/79R/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na
rok 2021 č. 7
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 80. schůze Rady města Jevíčko konané dne 10. ledna 2022
Rada města Jevíčko schvaluje
1/80R/2022 program 80. schůze rady města
dne 10. 1. 2022
2/80R/2022 prominutí nájmu za nebytové
prostory chirurgické ambulance na ul.
K. H. Borovského 586 v Jevíčku za měsíc leden 2022 vzhledem k nemožnosti
zastoupení specifické profese nájemce,
kterým je MUDr. Jana Melková
3a/80R/2022 provedení poptávky na zajištění technického dozoru investora pro
akci „Výstavba společné stezky Jevíčko
- Velké Opatovice“
3b/80R/2022 renovaci a opravu kříže v Zadním
Arnoštově u hasičky za částku 47.000

Kč bez DPH, kdy finanční částka bude
uhrazena poskytnutím daru soukromým donátorem
3c/80R/2022 podání žádosti o dotaci Pardubického kraje v programu „Podpora
realizace rozvojových projektů v problémových regionech Pardubického
kraje“ na vybudování příjezdové cesty
ke sběrnému dvoru a do průmyslové
zóny na ulici Třebovská v Jevíčku
4a/80R/2022 hodnotící a výběrovou komisi
v rámci VŘ strážník/strážnice MP Jevíčko dle zápisu
4b/80R/2022 servisní smlouvu mezi Městem
Jevíčko a firmou NETVOIP, s. r. o., Kos-
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telní 41, 569 43 Jevíčko, IČ: 28850581
na správu informačních a komunikačních technologií, VOIP, kamerového
systému a přenosové sítě za částku
21.000 Kč bez DPH/měsíc s účinností
od 1. 2. 2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
8a/80R/2022 úpravu č. 2 odpisového plánu
MŠ Jevíčko na rok 2021
8b/80R/2022 odpisový plán MŠ Jevíčko na rok
2022 a čerpání rezervního fondu do
výše max. 10.000 Kč
Rada města Jevíčko pověřuje
3d/80R/2022 místostarostu koordinací podáním dotační žádosti na Pardubický kraj

Měsíčník
města Jevíčka
									
na vybudování příjezdové cesty ke sběrnému dvoru a do průmyslové zóny na ulici Třebovská v Jevíčku
3e/80R/2022 vedoucí muzea zajištěním položkového rozpočtu restaurátorských prací a cenového marketingu na pořízení výstavní
vitríny
6a/80R/2022 vedoucího organizačního odboru zajištěním geodetického zaměření a případně předložením záležitosti k projednání
v ZM k možnému nesouladu vlastnické a užívací hranice mezi
pozemky p. č. st. 256/7 a p. č. 173/1, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
5/80R/2022 schválit cenovou nabídku firmy BETA-PROJEKT, spol.
s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy, IČ: 64257614 na zpracování
projektové dokumentace na akci: „Zpracování projektové dokumentace na akci oprava vodovodu, kanalizace a komunikace na
ul. Zadní, ul. K. Appla a ul. Příční v Jevíčku“ v nabídkové ceně
468.205 Kč bez DPH a schválení uzavření smlouvy na zhotovení
projektové dokumentace mezi Městem Jevíčko a firmou BETA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 568 02 Svitavy
6b/80R/2022 schválit návrh ceníku s úpravou kupních cen pozemků
v k. ú. Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí a k. ú. Zadní Arnoštov dle přílohy zápisu a s úpravou položek na koupi stavebního
pozemku pro RD a na koupi zahrady pro rekreaci v extravilánu
v k. ú. Zadní Arnoštov
6c/80R/2022 schválit prodej pozemku p. č. st. 623 v k. ú. Jevíčko-předměstí za kupní cenu ve výši 1.250 Kč/m2
Rada města Jevíčko nesouhlasí
7/80R/2022 s technickou změnou koupelny v bytovém domě na ul.
Barvířská 560 na bezbariérovou dle žádosti žadatele a odkazuje
se na řešení situace vlastními silami a prostředky např. pomocí kompenzačních pomůcek k vaně popř. zajištěním si služby ze
strany Střediska pečovatelské služby města Jevíčka
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
Mgr. Rudolf Beran, radní

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Pozor, senioři jsou v ohrožení!

V současné době registrujeme podvodníky, kteří útočí na seniory
a vymýšlí si různé legendy. Po telefonu se vydávají za jejich rodinné příslušníky, kteří se dostali do tíživé životní situace a prosí je
o finanční pomoc. Senioři často na podvod přistoupí a přijdou tak
o nemalou částku peněz.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy přijde o veškeré své
finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého traumatu a naletění podvodníkovi. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního
kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět telefon s následujícím
vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho příbuzného zastupuje jako
doktor či notář a bude od Vás chtít poslat peníze na účet nebo si
je bude chtít u Vás sám vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte
a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky,
a to na telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal, volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy
se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např.
doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může se
jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat
o atrapy telefonů, kamer apod.).
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Kulturní dům Zadní Arnoštov, poděkování
za správcovství p. Foretové

Vážení občané,
rádi bychom touto formou poděkovali paní Jiřině Foretové za
dlouholetou spolupráci na správcovství a péči, kterou vykonávala
jako správkyně kulturnímu domu v Zadním Arnoštově. Ve správě
tohoto objektu došlo od 1. 1. 2022 ke změně, kdy bylo správcovství sjednoceno s dalšími objekty města v kulturní sféře (synagoga, kino ASTRA, městská věž, bývalá barokní sýpka, kulturní dům
Zadní Arnoštov) a předáno do správy panu Vítězslavu Bartuňkovi.
Společně s poděkováním paní Jiřině Foretové bychom rádi poděkovali i dalším obyvatelům Zadního Arnoštova, kteří se podíleli
zejména věcnými, ale i finančními dary na vybavování kulturního
domu. Velkou měrou k vybavení přispělo i pořádání společenských
a kulturních akcí v tomto kulturním domě mysliveckým sdružením
pod vedením pana Petra Šejnohy nebo akcemi pořádanými místními občany a z výtěžků těchto akcí byla řada věcí financována,
případně spolufinancována společně s Městem Jevíčko.
Chtěli bychom ujistit zejména místní pořadatele akcí a aktivit v kulturním domě, že město bude i nadále podporovat pořádání akcí
místních občanů, které budou nekomerčního charakteru a budou
určeny pro občany Zadního Arnoštova, Mařína nebo Jevíčka. Kulturní dům není sice dokonale vybaven nábytkem či jiným zařízením, ale našim cílem je
jeho postupné doplnění
nábytkem či sjednocením
nábytku a kuchyňským
vybavením, aby mohl být
kulturní dům pronajímán
pro konání i soukromých
akcí. Jsme přesvědčeni, že
prostor má velký potenciál zejména vzhledem
ke své klidové poloze
a okolnímu prostředí
s dostatečnou plochou
zeleně okolo objektu.
V nejbližší době budou
dopracovány podmínky
využití kulturního domu
i pro soukromé akce, připravena nájemní smlouva a zájemci tak budou
moci kontaktovat správce
ohledně využití prostor kulturního domu.
Kontakt na správce: Vítězslav Bartuněk, tel.: 777 760 071, email:
bartunekv@email.cz
Vedení Města Jevíčka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Literární soutěž
Pardubické střípky 2021

I v letošním školním roce se žáci Základní školy Jevíčko zúčastnili literární soutěže, kterou každoročně pořádá Krajská knihovna
v Pardubicích a Středisko východočeských spisovatelů. V konkurenci 32 škol byli naši mladí literáti velmi úspěšní. Literární texty
na téma Tajné dveře hodnotila tříčlenná odborná porota a ocenila
čtyři žákyně naší školy.
1. místo v II. kategorii (6. – 7. ročník) získala Agáta Bendová. Pavla
Knídlová nás potěšila 3. místem. Ve III. kategorii (8. – 9. tříd) byly
úspěšné dvě žákyně 8. ročníku. Báseň Phuong Linh Le byla oceněna 1. místem, Laura Pospíšilová za svou báseň získala 2. místo.
Literární texty uveřejníme v dubnových Iniciálech. Všem oceněným
gratulujeme a děkujeme všem žákům, kteří se soutěže zúčastnili.

www.jevicko.cz

Hana Veselková a Jiřina Finsterlová
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ROZHOVOR

K 31. 12. 2021 ukončil ze zdravotních důvodů pracovní poměr u Města Jevíčko dlouholetý
zaměstnanec Dalibor Šebek. Zastával funkci investičního technika. Svoji práci vykonával
spolehlivě a byl milým spolupracovníkem. Proto bychom mu chtěly za jeho práci nejen
poděkovat, ale také se zeptat na pár otázek.
Je nějaká investiční akce, na kterou opravdu rád vzpomínáš?
Těch akcí bylo několik a všechny jsem se pokoušel dělat co nejlépe a snad se mi to i dařilo.
Ale že bych na nějakou vzpomínal úplně nejraději se říci nedá, ale asi nejnáročnější byla
vzhledem k rozsahu rekonstrukce části náměstí.
Protože jsi také starostou obce Biskupice, můžeš srovnat práci pro město Jevíčko
a podobnou práci v Biskupicích?
Samozřejmě to se nedá srovnávat, protože investiční náklady na akce ve městě jsou několikanásobně vyšší než v obci. A ve městě jsem tuto práci vykonával na plný úvazek jako
svoje zaměstnání, kdežto v obci je to pouze ve volném čase jako můj koníček, který mě
zatím baví.
Je něco, co Ti bude chybět, a naopak vůbec ne?
Chybět mi bude asi takový ten zdravý adrenalin, bez kterého by se moje práce snad nedala
ani vykonávat a také tým, který na úřadě byl. Chybět mi naopak nebudou některé, jak to
říci slušně – někdy těžko pochopitelné názory některých občanů.
Víme o Tobě, že jsi chovatelem drobného zvířectva a máte několik domácích mazlíčků. Budeš dále rozšiřovat jejich řady a čeká vás v blízké době nějaká výstava?
Teď jsem dostal novou psí kamarádku, abych se prý v důchodě nenudil. Jinak je stav domácího zvířectva setrvalý. Jestli budou nějaké výstavy se uvidí, jak se bude vyvíjet situace
s tím čínským marastem, co nás už po dva roky
omezuje.

ÚNOROVÉ
PRANOSTIKY

- Je-li v únoru sucho a zima, bude
horký srpen.
- Mnoho mlh v únoru přináší toho
roku mnoho deště.
- Co si únor zazelená, březen si to
hájí; co si duben zazelená, květen
mu to spálí.
- Na Hromnice zimy polovice.
- Hromnice-li jasné, čisté, potrvá
déle zima jistě; pakli sněží nebo
hřmívá, jaro jistě v blízku dlívá.
- Na Hromnice kalužky, budou
jabka i hrušky.
- Na svatého Blažeje kamínek se
ohřeje.
- Na svatého Valentinka, sej přísadu
do záhonka.
- Na Hromnice si musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout.

Pět rychlých otázek:
Káva nebo čaj? Kávu vůbec nepiji, takže čaj.
Pivo nebo víno? Pivo, ale bohužel teď nic.
Řízek nebo knedlo zelo? Obojí.
Kočka nebo pes? Pes.
Auto nebo kolo? Auto, ale když to zdravotně
půjde, tak kolo také.
Neplačte, odcházím, pracoval jsem zde rád,
ale už Vás více nebudu štvát.
Tak se tady dobře mějte a město dál rozvíjejte.
Závěrem Ti chceme popřát hodně úspěchů nejen pracovních, ale i v soukromém životě.
Děkujeme za tvoji práci i přízeň a přejeme všechno dobré!
Děkujeme za rozhovor Turistické informační centrum

Československý diplomat Ján Papánek a Jevíčko
Koncem listopadu 2021 uplynulo 30 let od úmrtí významného československého diplomata Jána Papánka (1896–1991), absolventa
reálky v Jevíčku.
Narodil se v evangelické rodině v Brezové pod Bradlom (několik
kilometrů od Košiarisek u Myjavy, rodiště Milana Rastislava Štefánika), kde strávil dětská léta.
V životopisné knize Haliny Brenové (Břeňové) Život pre iných
z r. 1995 se o studiu v malohanáckém Jevíčku dočteme: … „Našťastie medzi jeho učiteľou v Brezovej patril evanjelický farár Jozef
Lichner… Lichnerovi ležal na srdci osud jeho žiakov z chudobných
brezovských rodín. Pre niekoľko najnadanějších sa mu podarilo získať štipendiá na české školy… Keď mal asi štrnásť rokov, začal študovať na reálnom gymnáziu v Jevíčku na Morave. Roky tam strávené bezpochyby podstatnou mierou prispeli k formovaniu jeho
osobnosti. Niektorí profesori, například preslávený evanjelický kazateľ Kamil Nagy z Vranovíc [Vanovic], ho ovplyvnili na celý život.
Zrejme práve on ho utvrdil v názore, že člověk sa musí snažiť pre-

siahnuť sám seba, aby jeho život mal nejaký zmysel. V Jevíčku sa
hravý chlapec naučil dokonale po česky, získal sebaistotu, rozhľad
a v neposlednom rade aj nádej do budúcna, co pre chudobného
chlapca z malého národa bolo dôležité. Zžil sa s tamojšími luďmi,
ktorí mladého študenta často pozývali k sebe do rodiny alebo na
výlety. Cítil sa na Morave ako doma...“
Do života mladých středoškoláků tvrdě zasáhlo vypuknutí první
světové války, kdy se celý Papánkův ročník ocitl na bojištích tohoto
konfliktu. Ján měl štěstí a přežil. V roce 1921 pak složil v Jevíčku
maturitní zkoušku a po následných studiích diplomacie v Paříži
nastoupil na dráhu kariérního diplomata v několika západních zemích. Posledním působištěm byly USA, kde nakonec strávil několik
desetiletí v exilu a kde také zemřel.
Ján Papánek je jedním z řady studentů dotvrzujících svou profesní
kariérou vysokou úroveň středoškolských studií v Jevíčku.
								

www.jevicko.cz

Jaroslava Čajová

Měsíčník
města Jevíčka
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVÍČKO

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

Vážení občané,
ve dnech 9. - 16. 12. 2021 se v rámci školního dobročinného projektu na Gymnáziu v Jevíčku uskutečnila sbírka potřeb pro útulek
Interpespenzion v Brně. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří
přispěli jakýmkoliv způsobem a těm, kteří mi byli ochotni jakkoliv
pomoci. Zvlášť bych chtěla poděkovat Věře Kaderkové za pomoc
s realizací a za výtisk plakátů, bez ní by to nedopadlo tak, jak to
dopadlo. Dále obchodům Zahradnické a chovatelské potřeby v ulici Kostelní a ZooRoom-Chovatelské potřeby v ulici Soudní za poskytnutí odběrných míst a také za příspěvek. Děkuji i za možnost
odběrného místa na prodejně Hospodářské potřeby v Chornicích.
Také patří jedno díky i obecnímu úřadu a panu starostovi Dušanu Pávkovi za vyvěšení plakátů v Jevíčku a na stánkách mobilního
rozhlasu. S vybranými věcmi jsem se vydala do Brna,
kde paní byla velice překvapená, když viděla, jaké
množství věcí se vybralo.
Zvířátka byla velmi šťastná
a hned po našem příjezdu
si na pamlscích mohla pochutnat.
Ještě jednou děkuji a všem
přeji krásný rok 2022.

Únor 2022

Vás srdečně zve na neděli 20. února 2022 v 16.00 hodin – sál
zámečku

Nové LiStOVáNí s Lukášem Hejlíkem
a Pavlem Oubramem
Když panda tančí (James Gould-Bourn)

Čekat pobavení od příběhu, v němž hlavní hrdina ztratil milovanou ženu, jeho syn od té doby nepromluvil ani slovo, v práci
dostal padáka a bez praxe nemůže dělat ani venčitele psů?
Ano, nebojte! Začne totiž v parku tančit jako panda. Přestože jeho
vypelichaný kostým páchne jako zvratky a lidé si ho pletou s fret-

Ivana Žuborová

Zprávy z DM

Listopad a prosinec na DM proběhly převážně ve znamení různých
aktivit spojených s adventem a Vánoci.
Začátkem prosince se uskutečnil „Srdíčkový den“, do kterého se
zapojila třída 1.B za pomoci paní vychovatelky Machorkové.
Kromě stálých kroužků /posilovna, Klub Jen tak, zdravé vaření/ mohli studenti s p. Machorkovou vyrábět adventní věnec,
s p. Gnipovou zdobit vánoční svícínky, zhotovit andílky z ruliček,
anebo si upéct čaj jako dárek na
poslední chvíli… P. Blahová zorganizovala tradiční Běh do schodů
a výlet na horolezeckou stěnu do
Velkých Opatovic a pod vedením
p. Vafkové se odehrál turnaj v šipkách. Vyvrcholením všech příprav
a symbolickým zakončením kalendářního roku se stala oblíbená
„vánoční“ večeře. Studenti pomohli
se slavnostní výzdobou a úpravou
jídelny. Všichni si pochutnali na
výborném řízku se salátem, které
připravila paní kuchařka Letovská.
Následovalo vyhlašování a odměňování vítězů turnaje v šipkách i Běhu do schodů. A nakonec došlo i na dárky, které donesl „tajný Santa“. Po celý večer panovala
výborná nálada, o kterou se zasloužila svými vtipnými komentáři
zejména p. Blahová, která celou večeři organizovala a moderovala.
Po návratu z vánočních prázdnin proběhla společná schůzka
Domovní rady, kde se studenti
prostřednictvím svých zástupců mohli vyjádřit k životu na
DM. Na jejich připomínky, návrhy a podněty reagovala vedoucí vychovatelka p. Vafková.

kou, blýskne se mu na lepší časy, když se dozví o soutěži talentů.
Do parády si ho navíc vezme tanečnice u tyče. Podaří se Dannymu vyhrát hlavní cenu a získat zpět důvěru jediného syna, než mu
zlotřilý domácí nechá zpřerážet kosti?
- účinkují: Lukáš Hejlík a Pavel Oubram
(už jste viděli Lukáše Hejlíka nebo Pavla Oubrama tančit u tyče??
To si nenechte ujít.)
Vstupné 50,- Kč
Představení se koná za dodržení všech aktuálně platných hygienických opatření.
Akce knihovny na WEBU Městské knihovny Jevíčko:
https://www.knihovna-jevicko.cz/ najdete tu přehled o všech
akcích knihovny a katalog fondu knihovny. Katalog vám nabízí,
mimo jiné, možnost stažení eknih.
Stáhnout e.knihu si můžete zdarma a po 28 dnech se vám sama
vymaže.
Podmínky najdete také na webu knihovny nebo vám poradíme
přímo v knihovně.
Knihy si můžete vybrat podle katalogu a nechat připravit pomocí
funkce
Získat a Odložit z poličky. Knihy tak budete mít připraveny
k vyzvednutí.
Dále nás najdete na Facebooku - Městská knihovna Jevíčko.
Máme pro vás připravený velký výběr historických románů, detektivek, romancí, kuchařek, knih o zahradě, životopisů, cestopisů… Přijďte si vybrat.
Těšíme se na Vás.
Hygienická opatření, která platí pro návštěvu knihovny:
- rouška, rozestupy a počet čtenářů na velikost prostoru.
I nadále platí nabídka rozvoru knih pro seniory nebo handicapované čtenáře.
Bez obav zavolejte, rádi Vám knihy přivezeme.
Nebojte se, všechno zvládneme a společně se těšíme na veselejší časy.
Vaše knihovna

Mgr. Darina Gnipová

www.jevicko.cz
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Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy sportovního, kulturního
a spolkového života pro rok 2021
Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko
Hodnotící orgán: Rada města
Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:

1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního lístku, který bude potvrzen navrhující organizací, sportovním oddílem, spolkem nebo jednotlivými občany.

2. Ve druhém kole provede Rada města užší výběr oceněných osobností a kolektivů v jednotlivých oblastech (v případě jednotlivců i ve
věkových kategoriích).
3. Vyhlašované oblasti:						
													

4. Vyhlašované kategorie
(pouze pro jednotlivce):

1. osobnost/kolektiv sportovního života		

1. žáci a studenti do 18 let

3. osobnost/kolektiv spolkového života		

3. senioři nad 60 let

2. osobnost/kolektiv kulturního života			

2. dospělí 19 až 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení na www.jevicko.cz v odkazu Soutěže a ankety města)
odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naskenované e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání
anketních lístků do 28. 2. 2022.
Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního setkání se zástupci spolků v termínu, který umožní aktuální epidemiologická situace.

Rada města Jevíčko

www.jevicko.cz
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Svozy
tříděnéhoodpadu
odpadusběrná
sběrnámísta
místaJevíčko,
Jevíčko,
Zadní
Arnoštov
2022
Svozy tříděného
Zadní
Arnoštov
2022
PAPÍR

Ing. Jaromíra Vítková
Senátorka
tisková zpráva 18. 1. 2022 Boskovice

Podařilo se vyjednat
náhradní přímé spojení
Jevíčka
a Velkých Opatovic
s Brnem
„V pondělí 17. 1. 2022 proběhlo jednání o dopravní obslužnosti regionu Boskovicka a Velkých Opatovic,
které svolali představitelé Jihomoravského kraje. Dne 3. 11. 2021 byl
ukončen spoj Moravská Třebová –
Brno, který byl pro cestující z Opatovicka a Boskovicka jediným přímým
spojem bez přesedání do krajského
města. Spoj byl hojně využíván studenty, pracujícími v Brně a také seniory,“ uvádí senátorka Jaromíra
Vítková, která v této věci vyvolala již
v listopadu 2021 důležité jednání.
Soukromý dopravce provoz linky zrušil,
mimo jiné, z důvodu nedostatku řidičů.
Na základě apelů od občanů a zástupců
samospráv senátorka Jaromíra Vítková
vyvolala on-line setkání se zástupci
Jihomoravského kraje, Pardubického
kraje, KORDIS JMK, MD ČR, ŘSD ČR
a dopravce, aby hledali řešení nepříznivé situace. A právě na návrhy této
online diskuze navázal KORDIS JMK
a představil návrh řešení do doby ukončení vlakové výluky.

Svozy tříděného odpadu sběrná místa Jevíčko, Zadní Arnoštov 2022

Město Jevíčko

Jevíčko – Zadní Arnoštov

Čtvrtek lichý

Město Jevíčko

Jevíčko

Čtvrtek lichý

Město Jevíčko
Město Jevíčko

Jevíčko (COOP Křivánkova, ul.
Soudní)
Jevíčko

Čtvrtek
Čtvrteklichý
lichý

1x14
1x14

Čtvrtek lichý
Čtvrtek
lichý

1x14

PAPÍR
Město Jevíčko

Město Jevíčko

Město Jevíčko
6.1.,3.2.,3.3.,14.4.,12.5.,9.6.2022

Jevíčko – Zadní Arnoštov

Jevíčko (COOP Křivánkova, ul.
Soudní)
Jevíčko
- Mařín

Čtvrtek lichý

1x14
1x14

1x14

1xměsíčně

Město Jevíčko

6.1.,3.2.,3.3.,14.4.,12.5.,9.6.2022

Jevíčko - Mařín

Čtvrtek lichý

1xměsíčně

PLAST
PLAST

Město Jevíčko

Město Jevíčko

Město Jevíčko (část Mařín)

Jevíčko (kont. se zámkem)
Jevíčko (kont. se zámkem)

Jevíčko, Jevíčko

Město Jevíčko (část Mařín)

Jevíčko, Jevíčko

st, čt

1x7

st, čt

výzva

st, čt

Město Jevíčko

Jevíčko, Jevíčko

st, čt

Město Jevíčko (část Zadní Arnoštov)

Jevíčko, Jevíčko

Čtvrtek sudý

Město Jevíčko

Jevíčko, Jevíčko

Město Jevíčko (část Zadní Arnoštov)

Jevíčko, Jevíčko

Město Jevíčko
(Hanácká
zem. spol.)
Jevíčko,
Jevíčko
Město
Jevíčko (Hanácká
zem. spol.)
Jevíčko,
Jevíčko
Město Jevíčko
Město Jevíčko

SKLO

1x7

st, čt

st, čt

Čtvrtek sudý

výzva

1x7

1x7

1x14

1x14

Středa
Středalichá
lichá

1x14
1x14

Jevíčko,
Gymnázium
(náp.
kart.) Čtvrtek
Čtvrteksudý
sudý
Jevíčko,
Gymnázium
(náp.
kart.)

1x14
1x14

SKLO
Město Jevíčko

Město Jevíčko
18.1.,15.2.,15.3.,12.4.,10.5.,7.6.2022 Jevíčko - Mařín
18.1.,15.2.,15.3.,12.4.,10.5.,7.6.2022 Jevíčko - Mařín
Město Jevíčko

Jevíčko – Zadní Arnoštov

Úterý liché

Úterý liché
Úterý liché

Město Jevíčko

Jevíčko – Zadní Arnoštov

Úterý liché

Odborný léčebný ústav

Jevíčko

Úterý liché

Město Jevíčko

Jevíčko

Úterý liché

Odborný léčebný ústav
Město Jevíčko

Jevíčko

Jevíčko

Úterý liché
Úterý liché

1xměsíčně

1xměsíčně
1x14

1x14

1x14

1x14

1x14

1x14

Od 1. 3. 2022 budou moci obyvatelé obcí
v dané oblasti využít 3 spojů vedených
v ranní době a 3 zpátečních spojů v odpolední době. Tyto spoje vzniknou propojením 3 existujících linek a přidáním
dalších odjezdů linky 234 mezi Blanskem
a Boskovicemi, aby byly minimalizovány
vícenáklady se zavedením těchto spojů.
V Brně bude linka ukončena v Králově
Poli u nádraží, kde je přestup do všech
důležitých směrů v Brně.

„Náhradní řešení linky Velké Opatovice-Boskovice-Blansko-Brno vítáme, je však důležité připravovat návrhy na období po zrušení výluky. Samosprávy Velkoopatovicka
jsou připraveny k jednání s Jihomoravským krajem i KORDIS JMK. Tato přímá komunikace mezi námi jistě přinese pozitivní výsledek,“ sdělila starostka Velkých Opatovic
Kateřina Gerbrichová.

„Řešení je v době výluky na trati
zlepšením pro cestující, nebudou
muset přesedat a autobus je zaveze
až do Králova Pole v Brně. Je nutné
upozornit, že v Boskovicích nebude
moci autobus zajíždět k nemocnici.
Důležité je, že představitelé Jihomoravského kraje již nyní připravují
jízdní řády pro období po ukončení

Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra Vítková

výluky železniční dopravy a jednají s dopravci. Zazněl příslib dalšího společného jednání během února,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové
Kontaktní údaje:

www.jevicko.cz
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Pro soupis zboží k prodeji vyplňte prosím tuto tabulku, v případě většího počtu zboží si tabulku okopírujte
v potřebném počtu (pokud nemáte možnost, budou k dispozici na místě)
Pořadové číslo

Název zboží

Cena

				
Jméno a příjmení prodávajícího: 				
				
				

Nevyplňovat

		

www.jevicko.cz

Telefon:

Nevyplňovat

Měsíčník
města Jevíčka
									

Únor 2022
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MINERVA BOSKOVICE, a.s.,

výrobce průmyslových šicích strojů,
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice:
Brusič Bb – obsluha a seřizování
- Dvousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Obsluha a seřízení CNC

- Třísměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Frézař

- Dvousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru

Mechanik šicích strojů
- Pouze ranní směna
- Vyučen v oboru
- Praxe 3 roky

Zámečník – údržbář

- Dousměnný provoz
- Vyučen ve strojírenském oboru
- Praxe alespoň 3 roky – opravy a údržba výrobních strojů

Konstruktér

- Vzdělání SŠ/VŠ strojní
- Praxe minimálně 2 roky
- Znalost NJ
- Znalost kancelářských programů Word, Excel
- Znalost práce v CAD systému – Catia V6 výhodou
- Práce s běžným grafickým editorem
- Zodpovědnost, samostatnost, ochotu učit se novým věcem
- Řidičský průkaz skupina B
Požadujeme:
- Zodpovědnost
- Samostatnost
- Ochotu učit se novým věcem

Nová kniha Pavla Kyseláka

Pod nářečním názvem Cambala (kecka, žvanil, blafal…) vydal Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR, již pátou knihu. I když autor přes třicet
let žije v Praze, rozhodně nezapře svůj původ. Některé své příběhy
totiž uvádí v rodné malohanáčtině, která má svůj domov v kraji kolem
Jevíčka. Opět nezapomněl na rázovitou jevíčskou tetičku Mařku, která
je a vlastně není, či místní turisty, kterým už dlouhá léta připravuje
jednotlivé výšlapy do okolí emeritní architekt Ing. Josef Peka.
Ve svých laskavých plkačkách, říkačkách a fejetonech vzpomněl i na
jevíčský tzv. „Tuzex“, letní dovolenou v krajině Malé Hané, na některé
své vrstevníky či verše Karla Outraty, vztahující se k samotnému městu
Jevíčku a okolí.
Novou knihu Pavla Kyseláka pokřtili Taťána Míková, vedoucí redakce
počasí České televize, Ondřej Kepka, herec, režisér, scénárista a prezident Herecké asociace a také Dušan Pávek, hudebník a starosta města
Jevíčka.
Jana Strachoňová, editorka
Zájemci o tuto knihu kontaktujte autora na e-mail. adrese:
p.kyselak@gmail.com.
e.indd
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Nabízíme:
- Náborový příspěvek až 20 000,- Kč v hlavní výrobě.
- Zaměstnanecké výhody:
o týden dovolené navíc
o závodní stravování
o příspěvek na penzijní připojištění
o mimořádné odměny
- Zázemí tradičního zaměstnavatele v regionu
- Zajímavou a samostatnou práci s odpovídajícím finančním
ohodnocením
- Možnost seberealizace a vzdělávání
- Perspektivní zaměstnání
Předpokládaný nástup dle dohody.
Bližší informace poskytneme při osobní návštěvě na personálním oddělení nebo na těchto kontaktech:
Tel.: 516494158
e-mail: paderovae@minerva-boskovice.com
Svoji žádost se strukturovaným životopisem můžete zaslat
na adresu:
		
MINERVA BOSKOVICE, a.s.
		
personální oddělení
		
Sokolská 1318/60
		
680 01 Boskovice

10:19:20

www.jevicko.cz

tel.: 733 539 813
e-mail: duchackova.servis@seznam.cz
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POJĎTE S NÁMI VYRÁBĚT ŽILETKY PRO CELÝ SVĚT!
Hledáme spolehlivé spolupracovníky:

Operátor kalení,
broušení
a balení
Mechanik - nástrojař
Pracovník kontroly
kvality
VÝROBA HOLICÍCH A PRŮMYSLOVÝCH ČEPELEK JIŽ VÍCE NEŽ 70 LET

Tel. 461 801 217



e-mail: personalni@czechblades.cz

www.jevicko.cz



www.czechblades.cz
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Historické čtení na pokračování – František Plech napsal o Maříně 2. díl
V roce 1790 parcelací dvora Liechtensteinů v Zadním Arnoštově
vznikly dvě nové osady Langendon (Lípa) 1 km severně Zadního
Arnoštova a 2 km západně od Zadního Arnoštova osada Mařín.
Mařín - Mariánov-Mariendorf
Leží v nadmořské výšce 525 metrů a 500 metrů východně od staroslovanského hradiště. Pro zajímavost, jaké podmínky kníže Alois
Liechtenstein z Moravské Třebové, novým osadníkům připravil:
Prvních 14 osadníků každý dostal 17,19 arů stavebního místa na
domek se zahrádkou. K tomu 138,64 arů zemědělské půdy, do
nájmu k tomu 155,15 arů a 11,83 arů společných pastvin. Později
stavěné domky dostaly pouze stavební místo se zahrádkou 7,19
arů. Celkem měla 19 domů. Jejich rozmístění zachycuje následující
nákres:

ního Malonína. Od brodu
vedla lesem k hradisku.
(Hradisko bylo snad obydleno v době založení
Jevíčka ve 13. století, les
„Branerwald“ náležel Jevíčku, městu královskému.)
V posledních padesáti
letech jsem hradiskem
provázel řadu vědeckých pracovníků a neměli
všichni stejný názor, ale existenci jeho v dávné minulosti i důležitost v krajině vždy potvrdili.
Pokračování příště...
František Plech

Informace pro všechny, kteří mají doma kočku
nebo kocoura

Počty obyvatel v Maříně:
117
1834		
122
1900		
1930		
88
2
1946		
Od roku 1950 je Mařín uváděn společně se Zadním Arnoštovem.
Staroslovanské hradisko
Dosud odborně neprobádaná pamětihodnost 500 m západně od
osady Mařín na rozloze 12,24 ha kolem kóty 565 m n. m. Základ
tvoří oválné centrum kolem kóty ohraničené valy 3 m vysokými,
původně v délce cca 2 km. Od zmíněné kóty bylo vidět k Lanškrounu, až do Kladska. Povrchovým sběrem byly nalezeny části neolitických nástrojů, střepy tlustostěnných zásobnic z hlíny s tuhou.
Na tenkostěnných střepech je zdobení „klikatkou“. Hrubší keramika
má mnoho společného s kulturou keltskou. Podle ní byly prasklé
tlustostěnné nádoby spojovány a zpevňovány pomocí železných
proužků, skobičkovitě zakončených ve vyvrtaných otvorech prasklé nádoby. Nádoby byly keltským velmi podobné.
To, že hradisko Mařín bylo i střediskem a křižovatkou dávných
obchodních cest, dokazují objevy vyježděných drah v lese, podobající se úvozům (Boris Novotný, Ing. Pavel BolinaPh.D.), aby spojovaly příhodnými místy v krajině místa tehdejšího osídlení. Uvedené „dráhy“ neměly nic společného se středověkými cestami, či
současnými silnicemi.Přes hradisko vedla cesta z Brna, či od Brna
– Letovice – Mařín – Moravskou Třebovou do Kladska, druhá z Moravy od Olomouce přes Duranu, Jevíčko -Mařín – Litomyšl do Čech.
Cesta od Letovic po Mařín překonávala jediný vodní brod u dneš-

Nejen naše obec, ale i okolní města a obce se potýkají s problémem výskytu volně žijících koček. Tyto kočky bývají často nemocné, hladové. Nejen, že na ně bývá smutný pohled, ale mohou také
přenášet vážné nemoci na kočky chované u rodinných domků.
Navíc pokud máte doma nekastrovanou kočku nebo kocoura můžete se díky těmto volně žijícím kočkám dočkat ne vždy chtěného vrhu.
V případě, že nám kočka zabřezne a porodí koťata, vyvstává před
námi problém, co s nimi. Bohužel i dnes se v případě porození nechtěných koťat stále potýkáme s metodami, které jsou nezákonné.
Možná ale ne všichni z vás ví, že podle zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu proti týrání zvířat (dále též „zákona“) je bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno.
Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. V § 5 odst. 5 zákona jsou uvedeny zakázané metody usmrcování zvířat, mezi které patří například
utopení a udušení. Utrácení smí provádět pouze veterinární lékař případně zletilá osoba pod odborným dohledem veterinárního lékaře.
V případě porušení zákona hrozí sankce. Za přestupek spáchaný fyzickou osobou v tomto případě hrozí sankce až do výše 1 000 000 Kč,
u právnických a podnikajících fyzických osob až do výše 3 000 000 Kč.
Kastrace vašich kočiček neřeší jen otázku nechtěného vrhu, ale
i problémy zdravotní.
Jedná se o jednoduchý zákrok, který má tyto další výhody:
• Kastrované kočky jsou zdravější a dožívají se delšího věku.
• Kastrace je účinnou prevencí před řadou zdravotních problémů.
• U zvířat kastrovaných je eliminováno riziko výskytu nádorů
a infekce mléčné žlázy a pohlavního aparátu. U nekastrovaných
koček je v pozdějším věku častý zánět dělohy. Matky s infekčními nemocemi je předávají dál na svá koťata. Navíc březost
a porod také nejsou pro zvíře bez rizik.
• Kastrovaní mazlíčci jsou přítulnější.
• U kocourů předejdete běžnému chování samců – značkování, toulky a šarvátky s jinými kocoury. Při soubojích dochází
k přenosu onemocnění jako je virová kočičí leukémie a FeLV/
FIV. Dále mají častěji infikované hnisavé rány po pokousání jiným kocourem.
• Kastrovaní kocouři se většinou soubojům vyhýbají. Z důvodu
tuláckého způsobu života nekastrovaných kocourů jsou u nich
častější úrazy způsobené autem.
• U koček předejdeme mrouskání a jinému chování, které jinak
zvíře frustruje (vhodné především u koček chovaných v bytě).
• Další výhodou je úspora peněz i času – je levnější nechat zvíře
kastrovat, než se starat o vrh.
To, že kočkám a kocourům kastrace škodí je pouhý mýtus.
Jana Fabiánová, MěÚ Moravská Třebová

www.jevicko.cz
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Obec

Biskupice
Návštěva sv. Mikuláše
v Biskupicích

Společenská rubrika
leden 2022

V neděli 5. prosince 2021 ve večerních hodinách děti
z Biskupic vyhlížely za okny, zda něco zvláštního neuvidí,
či neuslyší. A samozřejmě, že se dočkaly. Nejdříve slyšely
cinkat zvoneček, potom rachotit řetězy a hned věděly,
co se děje. Do Biskupic opět po roce přijel sv. Mikuláš
s andělem a čerty. Pan Mikuláš postupně navštívil „hodné“ dětičky. Děti měly pro sv. Mikuláše připravené krásné
básničky a písničky. Anděl z knihy hříchů četl a upozorňoval na drobné prohřešky dětí (neuklízení hraček, rozházené oblečení, odmlouvání rodičům....), čili nic hrozného. Proto děti obdržely velké balíčky plné sladkostí. Pan
Mikuláš se svým doprovodem dětem slíbil, že je bude
celý rok sledovat a za rok je přijede opět navštívit.

Naši jubilanti:

Pešková Anna
Přejeme hodně štěstí,
zdraví a osobní
spokojenosti.

ČČK Biskupice

informace:

Masopust 2022
bude nebo nebude ???

Modernizace ústředny

Letošní „Masopust“ vychází na sobotu 26. února 2022. Takže, pokud
nám covidová situace a nařízení vlády dovolí, tak by akce proběhla. Tradičně bychom prošli Flintór, Zálesí
a Biskupice. Ukončení masopustního
průvodu by bylo ve večerních hodinách v „kulturní místnosti“ - technické
zázemí obce.
Co to pro Vás znamená? Sledovat
plakáty ve vývěskách, kde budete podrobně informováni o programu, pokud se akce uskuteční. Tak se nechme
překvapit.

Na sklonku roku 2021 OZ schválilo modernizaci staré
ústředny rozhlasu a firma Bártek rozhlasy s.r.o. nám
namontovala novou bezdrátovou ústřednu a 5 bezdrátových míst s reproduktory. Díky tomuto rozšíření
jsme mohli zbudovat rozhlas v nové ulici u hřbitova, dále pak plně pokrýt místní část Flintór a Zálesí.
Další novinkou v obsluze je hlášení ze záznamu, kdy
nemusí být nikdo v kanceláři ou, ale rozhlas dle plánu přesto vyhlásí naplánované hlášení. Dále lze rozhlasem přes mobilní telefon spustit varovné hlášení
(siréna) a umožňuje propojení s ISZZ. A také připravujeme poslech hlášení z webových stránek obce
a možnost poslouchat hlášení doma na radiopřijímači.
Pevně věříme, že nové vylepšení bude přínosem pro
nás všechny.
Filip Procházka, místostarosta obce

Helena Neuerová, ČČK Biskupice

--------------------------------------------------- zde odstřihněte a uschovejte ------------------------------------------------		

Obec Biskupice - rozpis svozů SKO (popelnice) a plasty (pytle) v roce 2022
od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

SKO (popelnice)
leden
únor
březen
duben
květen
červen

5.
2.
2.
13.
11.
8.

středa
19.
16.
16.
27.
25.
22.

www.biskupice.cz

plasty (pytle)

30.

středa
19.
16.
16.
27.
25.
22.

Měsíčník
města Jevíčka
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Rozsvěcení stromečku
a miniohňostroj

V sobotu 27. listopadu 2021, v předvečer
1. adventní neděle, jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vánoční stromeček. Tento stromeček pochází z místního lesa
z tajného místa a musím říct, že nám
dal opravdu zabrat. Na jeho transportu
a umístění se podílel Martin Pinkava,
Filip Procházka a Tomáš Stuchlý. Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí
a především děti se na ni moc těší, protože součástí rozsvěcování je i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Letos
jsme aleopět kvůli pandemii a vládním
nařízením nemohli slavnostně a společensky rozsvěcení provést. Aby děti
nepřišly o přáníčka pro Ježíška, mohly si
z okénka obce vyzvednout balónek
‚s přáníčkem, na které si napsaly svá
tajná přání a pak na znamení z rozhlasu si je každý doma pustil sám. A abychom trochu navodili vánoční atmosféru
a vánoční čas, opět jsme pomocí laserové projekce promítali do lesa nad obcí
vánoční příběh. Projekci zajišťoval opět
Zbyšek Uhlík a LASERSHOW.CZ.
Dovolte mi tedy ještě jednou jménem svým
i jménem celého zastupitelstva obce poděkovat - za péči o obec, za super kolektiv
občanů, za podněty a nápady, za kritiku
i pochvalu. Přeji Vám všem spokojený
a krásný nový rok 2022, aby byl plný
zdraví, štěstí a porozumění a abychom
už mohli žít bez strachu a omezení
a mohli se společensky a kulturně veselit.
Filip Procházka, místostarosta obce

Tříkrálová sbírka 2022

V sobotu 8. ledna 2022 jsme se naše obec zapojila pod dohledem Oblastní charity Moravská
Třebová do celonárodního projektu Tříkrálové sbírky 2022. Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary,
které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na pomoc našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/
V naší obci bylo vykoledováno 10.171,-Kč. Děkujeme.
Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům a koledníkům, že jim nejsou
lhostejné osudy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary. Jako poděkování pro koledníky a ty, kteří se podíleli na organizaci sbírky, zajistila OCHMT voucher na
bruslení na zimním stadionu v Moravské Třebové a naše obec projekci pohádky. Děkuji
otci Pawlovi za požehnání, paní Lexmanové, hlavní koordinátorce OCHMT, dále pak koledníkům Aničce, Adélce, Aličce, Ivetce, Emičce a Nelince, Nele, Gitě, Libušce, Míše a Lucii.
Filip Procházka, místostarosta obce

UPOZORNĚNÍ

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

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

www.biskupice.cz
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Obec

Chornice
Místní poplatky 2022

Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti

Výše poplatků:
svoz komunálního odpadu		
poplatek ze psů			
				
				
				
nájemné z pozemků		

Naši jubilanti v měsíci
únoru:

Josef Hacura

550,-- Kč základní výše
90,-- Kč za prvního psa v rodinném domku a
135,--Kč za každého dalšího psa v RD
200,-- Kč za prvního psa v bytě a
300,-- za každého dalšího psa v bytě
jako v roce 2021

Milada Popelková

Podmínky pro slevy a osvobození jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství – ta je uvedena na
webových stránkách obce nebo v kanceláři OÚ.

Josef Čapka

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2022.

Dana Krausová

Upřednostňujte prosím bezhotovostní platbu na účet č. 5225591/0100, jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné, případně do zprávy pro příjemce alespoň příjmení poplatníka. Pokud nemůžete uhradit na účet, je možno zaplatit i v kanceláři OÚ v úředních
hodinách.
						
Jana Vyroubalová, účetní

Stanislav Továrek
Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné

zdraví v dalších letech.

Oblastní charita Moravská Třebová děkuje všem dárcům
a koledníkům, kteří svou štědrostí a obětavostí přispěli
v Chornicích k letošní Tříkrálové sbírce částkou 28.854,- Kč.

Informace z evidence obyvatel
Rok

Stav
k 1. 1.

Počet
narozených

Počet
přihlášených
k TP

Počet
odhlášených
z TP

Počet
zemřelých

Stav
k 31. 12.

2021

863

8

19

21

11

858

Přednáška
„Po stopách smírčích křížů“

Po stopách smírčích křížů, které potkáte v bližším i vzdálenějším
okolí, vyrazíme s Mgr. Ctiradem Burgetem v pátek 11. února 2022.
Seznámíme se s jejich podobou, historií i pověstmi, které se k nim
váží. Povíme si ale i o objektech nedochovaných a fiktivní historické
příběhy nám představí tyto památky i v jiných lokalitách. Akce se
koná v zasedací místnosti místního kulturního domu se začátkem
v 17,00 hodin. Drobné občerstvení bude připraveno, vstupné se
neplatí.

www.obecchornice.cz
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Tříkrálový den v MŠ

Vánoční besídky
ve třídách

V prvních dnech nového roku si děti v mateřské školce vyprávěly legendu o mudrcích, kteří se přišli poklonit malému Ježíškovi.
Předškoláčci se seznámili s tradicí koledovánía všichni společně
jsme si zazpívali vánoční koledu My tři králové jdeme k vám. Při
vycházce děti podle vzkazu napsaného křídou na dveřích vyhledávaly, do kterého domu v obci koledníci zavítali.
		
Hana Němcová, MŠ

Konec roku v základní škole

Vánoční výstava

Je už tradicí, že před Vánocemi naši žáci vyrábí se svými učiteli
vánoční dekorace. Tyto „vánoční dílny“ se těší oblibě i tím, že jsou
plné sváteční nálady dokreslené koledami a cukrovím.
Výrobky byly jako každý rok vystaveny v kulturním domě a lidé si
je mohli za symbolickou částku zakoupit. Děkujeme všem, kteří se
na vánoční výstavu přišli podívat.

Poslední den školy v roce 2021 děti přinesly svým kamarádům ze školy dárky
a nachystaly vánoční pohoštění. V některých třídách se hrály hry, jinde sledovaly
pohádky.

Vánoční turnaj v pexesu

Předvánoční chvíle ve škole byly jako každý rok zpestřeny turnajem
v pexesu pro žáky 2. stupně. Výhercům gratulujeme.

Mgr. Barbora Doleželová, Mgr. Milena Truhlářová ZŠ

Vánoční vystoupení Děti dětem

Každoročně bývá zvykem, že děti naší školy účinkují se svým programem na vánoční akademii v kulturním domě.
Také v letošním roce se všichni pilně připravovali na svá vystoupení a doufali, že se akce uskuteční. Situace s koronavirovou pandemií byla ale opět nepříznivá a nebylo možné ukázat program
veřejnosti. Děti z prvního stupně se přesto dál věnovaly nácviku
a tak jsme si uspořádali
vánoční besídku Děti
dětem, která proběhla
v tělocvičně na prvním
stupni. Pestrý program
všech tříd byl odměněn
potleskem a závěrem si
všichni účinkující společně zazpívali.
Jsme moc rádi, že alespoň takto jsme si navodili vánoční atmosféru
a společně si tento čas
krásně užili.
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Vážení rodiče a spoluobčané,
děkuji Vám, rodičům, za
důvěru, se kterou svěřujete své děti do naší školy
i za podporu z Vaší strany.
Velký dík patří i našemu
zřizovateli, Obci Chornice, za celoroční finanční podporu a především
panu starostovi Smékalovi
a místostarostovi panu
Ševčíkovi,
kteří
vždy
ochotně pomáhají, pokud
je o pomoc požádám. Děkuji panu Ševčíkovi a jeho
pracovní partě za skvěle odvedenou práci, díky
níž mají žáci před budovou druhého stupně nový

chodník a upravený vstup do školy.
Za celý pedagogický sbor a za všechny zaměstnance školy Vám všem
přeji pevné zdraví, mnoho osobních úspěchů, sil a spokojenosti
v roce 2022.

www.obecchornice.cz

PaedDr. Zdenka Vašíčková,
ředitelka školy.
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Obec
Rubrika Sboru
pro občanské záležitosti
V měsíci únoru své významné narozeniny oslaví:

LADISLAV JANOUŠEK
ZDENKA ECLEROVÁ
ANTONÍN VYMĚTAL
FRANTIŠEK PUDÍK
LUDMILA POSPÍŠILOVÁ
MILADA HRAZDĚROVÁ

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

K jaroměřickým se přiřazují
noví občánci:

KLAUDIE SORALOVÁ
VOJTĚCH BAMBUŠEK
NOEMI SMÉKALOVÁ
ELIÁŠ VRÁNA

Dětičkám i rodičům přejeme pevné zdraví
a hodně společných radostí ze života.
Řadu jaroměřických občanů opustila:

MARIE PAZDÍRKOVÁ
FRANTIŠEK PŘIDAL

Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé
rodině.

Jaroměřické koledování

Dne 18. 12. 2021 jsme se sešli se ZUŠ Jevíčko před CŽP, abychom se předvánočně
naladili na ten blížící se kouzelný vánoční
čas s cukrovím a pohádkami, kdy se vše
ostatní kolem na chvíli zastaví, lidé mají
k sobě trochu blíže a i na sebe mají konečně trochu víc času. Společně jsme si
s talentovanými dětmi ze ZUŠ zanotovali,
popřáli si krásné vánoční svátky a hlavně
to zdraví, které všichni tak moc potřebujeme a zvláště v této složité době ho o to víc
doceňujeme. Děkuji ještě jednou ZUŠ Jevíčko za tuto krásnou společnou hudební
chvilku a těším se na další společnou akci.
Dále díky patří všem, kteří přišli na toto
společné koledování.
Za Obecní knihovnu Danka Machálková

Jaroměřice
Tříkrálová sbírka 2022

Letos Tříkrálová sbírka proběhla poněkud netradičně. Jaroměřicemi a Novým Dvorem sice prošly skupinky koledníků a za zpěvu
koledy rozdávaly požehnání, ale na domácnosti nezvonily. I tak se
jim dostalo darů v podobě sladkostí a kasičky se částečně zaplnily!
Spoluobčané jinak měli možnost přispět do
kasiček na vybraných místech. Za Vaše dary
moc děkujeme, vybralo se 13.322,- Kč.
Těšíme se, že v r. 2023 u Vašich dveří zazvoníme a budeme moci Váš příspěvek přijmout osobně a nadepsat nad Vaše dveře
K+M+B+2022. Za Charitu Moravská Třebová přejí koledníci všem spoluobčanům
v r. 2022 Boží požehnání, zdraví a pokoj!

Pojďte s námi zrekonstruovat historii Jaroměřic!

Obec Jaroměřice připravuje ve spolupráci s historikem Michalem Schusterem knihu
o dějinách Jaroměřic, která by měla vyjít na podzim 2023. Rádi bychom proto požádali
občany o pomoc při shromažďování starých fotografií a dokumentů, které se vztahují
k Jaroměřicím. Budeme rádi za rodinné fotky (např. školní nebo svatební fotky), fotky
z nejrůznějších kulturních a společenských akcí nebo domů. Oceníme také např. vysvědčení, výuční listy, pozvánky na akce, staré účtenky místních řemeslníků a podnikatelů
apod.
Zajímá nás nejen historie dávnější (před rokem 1945), ale i novodobá (až po současnost).
Vaše materiály, které po zapůjčení ofotíme a zase vrátíme, se mohou stát důležitou součástí připravované knihy.
V případě zájmu kontaktujte Obecní knihovnu nebo Obecní úřad.

MAŘENKO, děkujeme
Ještě jedenkrát vyjít do zahrad,
ještě jednou potěšit se jarem,
vidět stromy a louky kvést....
Vždyť je tady tak krásně....
Jak vhodně volená slova na smutečním oznámení, které sděluje neuvěřitelné –
paní Mařenka Pazdírková 21. 12. 2021 nepředvídatelnou nemoc nepřemohla...

Jako bychom Mařenku slyšeli těmito slovy promlouvat a utěšovat v bolestech
a starostech, dodávat víru a sílu v život, radit nám, jak netoužit po nedosažitelném, spokojit se s prostou krásou kolem sebe, hledat a chránit dobro, které ještě
mezi námi je....
Tři měsíce jsme byli s naší milou Mařenkou myšlenkami spojeni, snažili jsme se jí
dodávat sílu tak, jak to učila přes 25 let ona nás. Bohužel, ani moc medicíny, ani
naše snaha její osud neovlivnily. Stalo se, s čím se jen těžce smiřujeme.
S neskonalou pravidelností se setkávala 3x týdně víc než čtvrtinu svého života
se 30ti cvičenkami, rozdělenými do tří skupin. Předávala radost z pohybu, odůvodňovalala smysl a význam každého cviku pro zdraví těla, při relaxaci posilovala
a uklidňovala mysl žen od denních starostí. Vytvořila tak nenahraditelné pouto
mezi lektorkou a cvičenkami jógy i tchai-chi.
Vždy předesílala, že bude předcvičovat jógu do svých osmdesátin, protože i jí
přibývající léta přinášela různé bolesti. Byla velice spokojená, že velkou „úterní“
skupinu v předcvičování převzala mladá paní Věrka Benešová. Skupinu dříve narozených žen a kolektiv tchai-chi vedla ještě dál.
Po celá léta byla součástí, někdy i oporou kulturního života v obci a „dobrou duší“
Centra života a podnikání – naší Dvoustovky.
Své velké srdce spravedlivě dělila mezi rozvětvenou rodinu, společenské dění,
milovanou přírodu a včelky. Na životní cestě zanechala nesmazatelné stopy, po
nichž budeme opatrně kráčet dál, jako by šla Mařenka s námi...

Děkují všichni, kdo měli Mařenku rádi

www.jaromerice.cz
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Nové stromořadí na návsi

Na konci loňského roku proběhla další
etapa revitalizace návsi – vysázení nového stromořadí v pásech zeleně podél
místní komunikace. Výrazně limitující skutečností pro výsadbu byly trasy
inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Z důvodu prostorového omezení
(půdorysného i výškového) byly pro
výsadbu zvoleny nízké tvary keřů na
kmínku. V pěti zatravněných výsecích
je osazeno 15 ks Amelanchier lamarckii - muchovník Lamarkův. Jedná se
o keře na kmínku, které na jaře kvetou
atraktivními bílými květy a v létě plodí
tmavé jedlé bobule.
Iveta Glocová, starostka

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

www.jaromerice.cz
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Koupím:
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
Tel.: 732 532 866.
Hospoda „U Zechů“ Biskupice (dříve bývalý bufet Jevíčko)
nabízí závodní stravování
Po-Pá v čase 11:00–13:00 hod.
s možností rozvozu po okolí. Na objednávku
houskové knedlíky, obložené chlebíčky, smažené řízky.
Více informací na tel.: 605 122 597 nebo
e-mailu: hospodauzechu@seznam.cz.

Nabízím vedení účetnictví, daňové evidence
i mzdové agendy včetně daňových přiznání
a jednání s úřady. Cena dohodou.
Jana Schrömerová, Chornice 233, IČ: 64209857,
kontakt: 776 079 331, schromerovajana@seznam.cz.

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji

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

www.jevicko.cz

