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Výroční ocenění města předány 
V pátek 11. prosince byla v jevíčské synagoze předána výroční ocenění města pro osobnosti 
sportovního, kulturního a spolkového života za rok 2015. V kategorii mládežnické je získali mla-
dí sportovci Jakub Vrbický a David Dvořák, dále pak úspěšná mažoretka Natálie Zikmundová. 
Mezi dospělými byli oceněni Mgr. Petr Pávek za vedení hudebních souborů, Radomil Sedlák za 
zásluhy o jevíčský tenis, Alfred Lexman za dlouholetou péči o areál Žlíbka, Antonín Dostál za 
organizování cyklistických závodů a František Plech za popularizaci historie města.
V kategorii spolků byl oceněn pěvecký sbor Cantilo, Rodinné centrum Palouček, Sbor dobrovol-
ných hasičů Jevíčko a také družstvo starších žáků SDH Jevíčko.

Všem oceněným blahopřejeme a přejeme jim, aby i nadá-
le mohli ve zdraví pokračovat ve své činnosti. 
Tím  však  program  této  akce  neskončil,  následovalo  se-
tkání  vedení města  s  představiteli  jevíčských  organizací  
a  spolků,  které  přineslo  užitečnou  besedu  nad  progra-
mem akcí pro rok 2016 i nad pravidly grantového systému 
města Jevíčka. 
V  příštím  roce  nás  čeká  řada  zajímavých  akcí, máme  se 
tedy na co těšit. Ať vám něco neunikne, sledujte Jevíčský 
zpravodaj, webové stránky www.jevicko.cz, či zaskočte do 
našeho TIC.

Robert Jordán

Fotoaktuality

Úspěch jevíčských hasičů v anketě  
Dobrovolní hasiči roku 2015

Od roku 2011 vyhlašuje a organizuje spolek Svatý Florián - Dobrovolní hasiči roku se sídlem 
v Brně  anketu o nejlepší  sbor dobrovolných hasičů  a nejlepší  jednotku  sboru dobrovolných 
hasičů obce.
Historicky první  ročník ankety Dobrovolní hasiči  roku se uskutečnil v  roce 2011. Probíhal na 
území kraje Jihomoravského, části kraje Vysočina, Olomouckého, Zlínského, Moravskoslezské-
ho a Východočeského.
Pro rok 2015 byla Česká republika rozdělena do pěti oblastí:
- Sever Moravy (Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj)
- Jih Moravy (Jihomoravský kraj a kraj Vysočina)
- Jih – západ Čech (Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský kraj)
- Střed – sever Čech (Středočeský, Ústecký kraj a Hlavní město Praha)
- Východ Čech (Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj)
Naše  jednotka získala první ocenění v  této anketě v  roce 2013 a získala 3. místo v kategorii 
jednotky SDH obcí za oblast Východ Čech.
Po roční přestávce jsme se znovu přihlásili do této ankety a to v obou dvou kategoriích – jed-
notka i sbor.
Dne 9. 12. 2015 se zástupci našeho sboru, jednotky a naší obce zúčastnili slavnostního vyhláše-
ní vítězů této ankety pro rok 2015 v brněnském Boby centru v Laser Show Hall.
Sbor dobrovolných hasičů Jevíčko obsadil 3. místo v kategorii Východ Čech a Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Jevíčko získala 1. místo za oblast Východ Čech. Tohoto ocenění si velice 
vážíme a děkujeme  touto cestou všem, kteří  se podíleli na  tomto významném ocenění. Po-
děkování patří Městu Jevíčko za podporu Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky sboru dob-

rovolných hasičů, dále patří poděkování všem na-
šim příznivcům,  kteří  zaslali  hlas  do  této  ankety 
a pomohli nám k  takovémuto úspěchu. V nepo-
slední řadě patří všem sponzorům za velice hod-
notné ceny spojené s umístěním v dané kategorii. 
Zvláštní  poděkování  bych  rád  věnoval  rodinám 
našich hasičů, které jsou jejich činností téměř vždy 
poznamenány  a  práce  hasičů  je  na  úkor  rodiny  
a jejich volného času.
Závěrečné  poděkování  patří  veliteli  Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů a veliteli Sboru dob-
rovolných  hasičů  Jevíčko  Stanislavu  Ducháčkovi, 
bez jehož přičinění by naše jednotka nebyla takto 
hodnocena nejen veřejností, ale i profesionálními 
hasiči.
Ještě jednou Vám všem děkujeme za Vaši podpo-
ru a přízeň v této anketě.

za SDH Jevíčko František Skácel

Vánoční atmosféru na náměstí dokresluje 
betlém dětí ze ZUŠ

Skauti z Jevíčka byli ve Vídni pro Betlémské 
světlo

Adventní koncert ZUŠ v kostele NPM

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřicse zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Vážení spoluobčané,
rok  2015  utekl  jako  voda  a  v  této  chvíli 
jsou již v plném proudu přípravy investic 
a  akcí města  na  rok  2016.  Předtím  však, 
než se pustíme do nových projektů, je na 
místě  zhodnotit  právě  končící  rok  2015. 
Z našeho pohledu to byl rok velmi aktivní, 
kdy  jsme  společně  se  všemi  pracovníky 
města  využívali  maximum  možností,  jak 
naše okolí vylepšit, získat dotační finanční 
prostředky  či  zajistit  nové možnosti  pro 
výstavbu  rodinných  domů.    Naší  priori-
tou roku 2015 bylo zlepšování veřejného 
prostranství  města,  zejména  chodníků, 
kterých  jsme  opravili  a  vybudovali  více 
jak 1 km, a to převážně pracovníky měs-
ta, přesněji řečeno pracovníky na veřejně 
prospěšné  práce,  kterých  Jevíčko  v  roce 
2015 zaměstnalo a také z Úřadu práce ČR 
financovalo celkem 24. Myslíme, že si tito 
pracovníci zaslouží  jmenovité poděková-
ní  za  obrovský  díl  práce,  který  odvedli. 
Dovolte nám tedy poděkovat technickým 
pracovníkům,  kteří pracovali  zejména na 
obnově  chodníků,  byli  to:  Jan  Zemánek, 
Jiří Dvořák, Karel Kalandra a Miroslav Va-
šíček. Další pracovníci plnili úkoly v  sou-
vislosti s údržbou městské zeleně, úklidu 
města, prostě všemi úkony se zimní i letní 
údržbou města, poděkování  tedy v  tom-
to případě zasluhují:  Lenka Hrubá, Hana 
Šmídová, Jana Pokorná, Milan Belej, Luděk 
Fíla, Milan Guštár, Oto Kovalík, Pavel Peř, 
Josef  Preller,  Jiří  Valenta,  Petr  Václavek 
a  naši  kmenoví  zaměstnanci  Milan  Stej-
skal,  Pavel  Stejskal,  Jaroslav  Skočovský, 
Rostislav Zemánek a  Bohuslav Zatloukal. 
Tyto technické pracovníky doplnili rovněž 
z dotačních prostředků Úřadu práce, tzv. 
hlídači u  vstupů do  škol,  kteří  zajišťovali 
dozor nad vstupem cizích osob do  škol-
ních prostor. 
Z  hlavních  zdařilých  kroků  města  mu-
síme  jmenovat  zakoupení  a  postupnou 
přípravu  16  parcel  pro  výstavbu  rodin-
ných domů,  dále  opravu ulice Nerudova  
a  P.  Bezruče,  rekonstrukci  fasády  bývalé 
barokní  sýpky,  vybudování  fitness  hřiště 
u Zámečku nebo pořízení svozového auta 
na bioodpad a řadu zdánlivě drobnějších 
věcí. Zdánlivě uvádíme, protože i zdánlivé 
drobnosti  musejí  projít  určitým  pláno-
vacím  a  schvalovacím  procesem  města, 
případně dotčenými orgány, atd. Ve věci 
územního plánování  byla  zahájena  změ-
na  č.  1  územního  plánu,  která má  zajis-
tit  nové  plochy  pro  podnikání  v  Jevíčku. 
Mnoho  energie  bylo  věnováno  také  do 
kultury  ve  městě,  kde  kromě  tradičních 
akcí města proběhl např. 1.  ročník  „Pou-
ťového setkání v Zadním Arnoštově“.
Mezi  tím  jsme postupně plánovali hlavní 
akce  na  rok  2016,  kterými  by  mělo  být 
zainvestování 16 parcel pro výstavbu ro-
dinných domů inženýrskými sítěmi, opra-
va kanalizace a vodovodu a následně po-
vrchu  komunikace  části  ulice Okružní  IV 
v  úseku  Svitavská  –  A.  K.  Vitáka,  včetně 
výstavby  nového  chodníku  na  této  ulici. 
Dále  snad  již  konečně  proběhne  rekon-
strukce  střechy  MěÚ  Jevíčko.  Dojít  by 
v roce 2016 mělo také na zahájení výstav-
by  1.  etapy  protipovodňových  opatření 
v  severovýchodní  části  Jevíčka  v  souvis-
losti  s  rozšířením  areálu  REHAU.  Připra-

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme  občanům  Jevíčka, 
kteří  v  měsíci  lednu  2016  oslaví 
významné životní jubileum 

Ladislav Václavík     
Zdeněk Šmída    
Viktor Bubeník    
Pavla Horáková  
Rudolf Spáčil    
Marie Machorková 

vujeme  také  k  podání  žádosti  o  dotaci 
projekt  na  osazení  tří  lokalit města  her-
ními prvky pro děti nebo nákup nového 
osobního  auta  pro  potřeby  pracovníků 
MěÚ Jevíčko.  Rádi bychom i v roce 2016 
pokračovali na postupné obnově chodní-
ků a menších komunikací ve městě našimi 
pracovníky,  zde  bude  rozsah  závislý  na 
finančních možnostech města.  V příprav-
né fázi  jsou také dvě velké dotační akce: 
zateplení všech budov v areálu MŠ a po-
dání  žádosti  o  dotaci  na  velkokapacitní 
hasičskou cisternu. Závěrem  ještě připo-
meneme  poměrně  rozsáhlou  revitalizaci 
uliční zeleně, na kterou město získalo za-
jímavou dotaci.
Jistě sami cítíte, že příští rok bude, co se 
týče plánovaných investic opravdu nároč-
ný. Tomuto odpovídá i návrh rozpočtu na 
rok  2016,  který  je  sestaven  jako  schod-
kový. Schodek ve výši 3.642.000 Kč bude 
kryt  zůstatkem  finančních  prostředků 
z minulých let. Pro zajímavost: ke 30. 11. 
tohoto roku mělo město rezervu na svých 
účtech 9,7 mil.  Kč  a právě  její  část bude 
sloužit  na  pokrytí  výše  uvedených  akcí.  
I  nadále  však  chceme  hospodařit  s  ro-
zumnou finanční rezervou. 2 akce - opra-
va Okružní IV a střechy městského úřadu 
budou potom kryty velmi výhodným úvě-
rem. Již v minulosti  jsme vás  informovali  
o tom, že město z volných prostředků po-
stupně splácí úvěry s úročením nad 3 % 
a nahrazuje je úvěry podstatně levnějšími 
s úročením od 0,5 %. Z hlediska přijatých 
dotací rok 2015 nedosahuje stejných čísel 
jako  rok  2014,  kdy  jsme  zateplovali  bu-
dovu ZŠ. V  listopadu byla výše přijatých 
dotací  cca.  6,6 mil.  Kč.  I  toto  je  důležitý 
předpoklad proto mít na konci roku ušet-
řeno na rok příští.
Milí  spoluobčané,  nechtěli  jsme  vás  za-
hltit  jen  výčtem  pracovních  záležitostí  
a ekonomických ukazatelů, na závěr chce-
me  také  zdůraznit,  že  ze  všeho nejdůle-
žitější  jsou  vzájemné  mezilidské  vztahy, 
zdraví  a  dobrá  pohoda,  která  by  nemě-
la chybět v životě každého z nás. To vše  
bychom vám všem chtěli ze srdce popřát  
do  roku  2016.  Věřte,  že  spokojení  spo-
luobčané  jsou pro nás  ten nejlepší pocit  
a odměna.

Váš radniční tandem Dušan Pávek  
a Miroslav Šafář

             Informace 
          o možnosti 

zapojení se do systému 
nakládání s komunálním 

odpadem pro podnikatele

Původci  odpadu  z  obchodní  podnikatelské 
činnosti  podobnému  komunálnímu  odpa-
du  (tj.  papírových,  lepenkových  a  plasto-
vých obalů  vznikajících  při  prodeji  zboží)  se 
mohou  formou smlouvy  zapojit do  systému 
nakládání  s  komunálním  odpadem.  Smlou-
va  se  sjednává  s  roční  platností  za  úplatu 
ve výši 1000 Kč vč. DPH a opravňuje podni-
katelský  subjekt  odevzdat  takto  vytříděné 

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 14. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka
Městský  úřad  Jevíčko  v  souladu  s  ustanovením  
§  93  odst.  1  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o ko-
nání  14.  zasedání  Zastupitelstva  města  Jevíčka, 
svolaného  starostou  města  Dušanem  Pávkem, 
dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání:  zasedací místnost 
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko

Doba konání:  18. 1. 2016 od 16:00 h

Navržený program: 
1)  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2)  Schválení programu
3)  Kontrola plnění usnesení z min. zasedání
4)  Připomínky k zápisům z rady a zastupitelstva
5)  Připomínky a náměty občanů
6)  Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2015
7)  Čerpání dotací a grantů v roce 2015
8)  Prodej vysokozdvižné plošiny
9)  Strategický plán rozvoje města Jevíčko
10)  Korespondence, různé
11)  Diskuse
12)  Usnesení

V Jevíčku dne 10. 12. 2015

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

 

odpady  přímo  na  sběrném  dvoře  v  Jevíčku, 
přičemž  jejich  velikost  musí  být  upravena 
tak,  aby  se  co  nejvíce  zmenšil  jejich  objem 
(např.  v plastových pytlích,  svázané do balí-
ku).  Kontakt  pro  sepsání  smlouvy:  MěÚ  Je-
víčko,  Petra Minaříková,  tel.  č.  461  327  810,  
e-mail: minarikova@jevicko.cz.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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12/1 Zastupitelstvo určuje:
a)   zapisovatelkou  zasedání  Petru Minaříko-

vou  a  ověřovatele  zápisu  Mgr.  Rudolfa 
Berana a Ing. Jaroslava Zezulu,

12/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a)   návrhovou komisi ve složení:  Ing. Roman 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 16. listopadu 2015
Müller, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Fin-
sterle,

b)   program zasedání,
c)   úpravu  rozpočtu Města  Jevíčko  č.  14  na 

rok 2015,
d)   obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko 

č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v Je-
víčku a Zadním Arnoštově s účinností od 
1. 1. 2016,

e)   obecně  závaznou  vyhlášku  Města  Jevíč-
ko  č.  2/2015,  o  ochraně  veřejné  zeleně  

Usnesení z 23. schůze Rady města Jevíčka konané dne 9. listopadu 2015

1/23   Rada schvaluje prominutí nájmu Svazu 
skautů a skautek ČR, oddíly Jevíčko za 
pronájem  městské  chaty  ve  Smolen-
ském údolí v termínu 27. – 29. 11. 2015,

2/23   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy nebytového prostoru na ulici 
Soudní 51 do 31. 12. 2016 žadateli dle 
zápisu,

3/23   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy  nebytových  prostor  na  Ko-
menského  nám.  167  do  31.  12.  2016 
žadatelce dle zápisu za shodných pod-
mínek jako v roce 2015,

4/23   Rada  schvaluje  záměr  pronájmu  po-
zemku p. č. 2201 v k. ú. Zadní Arnoš-
tov,

5/23   Rada schvaluje úpravu chodníku před 
domem č. p. 203 na ul. Okružní III v Je-
víčku žadateli dle zápisu s podmínkou 
zajištění a předložení povolení sjezdu 
z odboru dopravy MěÚ Moravská Tře-
bová,

6/23   Rada  schvaluje  přihlášení  osob  k  tr-
valému  pobytu  na  adrese  Nerudova 
529A v Jevíčku dle zápisu,

7/23   Rada uděluje souhlas s opravou most-
ku na vlastní náklady v Zadním Arnoš-
tově žadateli dle zápisu s podmínkou 
doložení  projednání  opravy  s  OVÚP 
MěÚ Jevíčko,

8/23   Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
cenové  nabídky  firem  na  podřezání 
stěn v bytovém domě na ul. Soudní 56 
v Jevíčku,

9/23   Rada  schvaluje  přípravu  dotační  žá-
dosti  na  realizaci  projektu  „Hravé  Je-
víčko“  firmou Timoris  Projekt,  a.  s.  za 
částku 3.000 Kč bez DPH,

10/23 Rada schvaluje zakoupení 40 l helia pro 
akci  „Vypouštění  balónků  Ježíškovi“, 
která se uskuteční 4. 12. 2015 za částku 
9.168  Kč  vč.  DPH  (včetně  půjčovného  
a zálohy na napouštěcí ventil),

11/23  Rada  schvaluje  zhotovení nástěnného 
kalendáře  města  na  rok  2016  firmou 
RUSTIKA,  Svitavská  166,  Jevíčko  dle 
výsledků  fotografické  soutěže  města 
a Gymnázia Jevíčko v počtu 200 ks za 
cenu 25.700 Kč bez DPH,

12/23  Rada  schvaluje  náklady  k  uskutečně-
ní  adventních  kulturních  programů  
a  novoročního  přípitku  s  ohňostro-
jem  v  Jevíčku pro  rok  2015  za  částku 
46.000 Kč vč. DPH,

13/23  Rada  pověřuje  IT  zajištěním  CN  na 
opravu povrchu ul. Příční v Jevíčku,

14/23  Rada  schvaluje  dodatek  č.  1  mezi 
Městem  Jevíčko  a  Vodárenskou  spo-
lečností Chrudim, a.  s., na akci  „Jevíč-
ko  –  Okružní  IV  –  výměna  vodovodu  
a kanalizace“,

15/23 Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě  č.  15241764  mezi  Městem  Jevíčko  
a Státním  fondem životního prostředí 
na akci „Zkvalitnění nakládání s odpa-
dy ve městě Jevíčko“,

16/23  Rada  jmenuje  Mgr.  Michala  Drkulu  
z OŠK KrÚ Pk, oddělení  kultury a pa-
mátkové péče do pracovní skupiny pro 
regeneraci MPZ Jevíčko,

17/23 Rada pověřuje vedoucí PBH zajištěním 
prověření možnosti  výměny  radiátoru 
v bytě na ul. K. Čapka 782 v Jevíčku,

18/23  Rada  pověřuje  IT  administrativní  pří-
pravou prodeje vysokozdvižné plošiny,

19/23 Rada schvaluje finanční částku ve výši 
10.800  Kč  vč. DPH na  pravidelný  plá-
novaný  servis  vozidla  Fiat Ducato RZ. 
4E9 6090, 

20/23 Rada schvaluje zakoupení 2 ks nových 
PC včetně Microsoft Office pro potře-
by MěÚ Jevíčko do částky 50.000 Kč vč. 
DPH,

21/23 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného  břemene  č.  IZ-12-2000255/VB/1 
mezi  Městem  Jevíčko  a  společností 
ČEZ  Distribuce,  a.  s.,  Teplická  874/8, 
405 02 Děčín na zřízení věcného bře-
mene - služebnosti na pozemcích p. č. 
3059/3, 3064/2 a 1757/8, vše v k. ú. Je-
víčko-předměstí,

22/23  Rada  schvaluje  podání  žádosti  o  po-
volení pokácení 3 lip na pozemku p. č. 
1186/6, 1 lípy na pozemku p. č. 1751/2 
a 1 smrku na pozemku p. č. 538/63, vše 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí.

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

Informace k poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2016
Zastupitelstvo  města  Jevíčko  na  svém 
zasedání dne 16. 11. 2015 schválilo obecně 
závaznou  vyhlášku  č.  3/2015,  o  místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  
a odstraňování komunálních odpadů. Úplné 
znění  OZV  je  k  dispozici  na  webových 
stránkách  města  www.jevicko.cz  v  odkazu 
Informace  z  radnice  –  Vyhlášky  a  nařízení. 
Sazba poplatku na rok 2016 zůstává 
stejná, jako v roce 2015 a je stanovena 
následovně:

Poplatek činí 540 Kč a je splatný 
jednorázově, a to nejpozději do 30. 6. 2016.

Od  poplatku  je  osvobozena  fyzická  osoba, 
která je:
a)  umístěna do dětského domova pro děti 

do  3  let  věku,  školského  zařízení  pro 
výkon  ústavní  nebo  ochranné  výchovy 
nebo školského zařízení pro preventivně 
výchovnou  péči  na  základě  rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy,

b)   umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí 

soudu,  na  žádost  obecního  úřadu obce 
s  rozšířenou  působností,  zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)   jako  nezaopatřené  dítě  umístěna  
v  domově  pro  osoby  se  zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu 
nebo  smlouvy  o  poskytnutí  sociální 
služby, nebo

d)   umístěna  v  domově  pro  osoby  se 
zdravotním  postižením,  domově  pro 
seniory,  domově  se  zvláštním  režimem 
nebo chráněném bydlení.

Od poplatku se dále osvobozuje:
a) osoba s pobytem ve městě, která se po 

celý  kalendářní  rok  nepřetržitě  zdržuje 
v zahraničí,

b) osoba  s  pobytem  ve  městě  po  dobu 
výkonu trestu odnětí svobody a vazby,

c) osoba s pobytem ve městě, která má ve 
vlastnictví stavbu určenou k  individuální 
rekreaci,  byt  nebo  rodinný  dům,  ve 
kterých  není  hlášena  k  pobytu  žádná 
fyzická  osoba,  a  zároveň  má  alespoň 
jeden  vlastník  pobyt  ve  městě  Jevíčko, 
a  to  od  povinnosti  platit  oba  poplatky 

současně, tato osoba platí pouze jeden 
z poplatků.

Úleva se poskytuje:
a) osobě s pobytem v k. ú.  Jevíčko-město 

a Jevíčko-předměstí, která v příslušném 
kalendářním  roce  dovrší  80  a  více  let 
věku, ve výši 270,- Kč (poplatek tedy činí  
270,- Kč), 

b) osobě s pobytem v k. ú. Zadní Arnoštov, 
z  důvodu  snížené  četnosti  svozu 
komunální  odpadu,  ve  výši  150,-  Kč 
(poplatek tedy činí 390,- Kč),

c) osobě s pobytem v k. ú. Zadní Arnoštov, 
která zároveň v příslušném kalendářním 
roce  dovrší  80  a  více  let  věku,  ve  výši 
340,- Kč (poplatek tedy činí 200,- Kč), 

d) osobě,  která  vlastní  stavbu  určenou 
k  individuální  rekreaci,  byt  nebo 
rodinný dům, ve kterých není k pobytu 
hlášena  žádná  fyzická  osoba  v  k.  ú. 
Zadní  Arnoštov,  z  důvodu  snížené 
četnosti  svozu  komunálního  odpadu, 
ve  výši  150,-  Kč  (poplatek tedy činí  
390,- Kč).

MěÚ Jevíčko, finanční odbor



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Leden 2016

a o stanovení podmínek k užívání zaříze-
ní  města  sloužících  potřebám  veřejnosti  
s účinností od 1. 1. 2016,

f)   obecně závaznou vyhlášku Města Jevíčko 
č. 3/2015, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění,  využívání  a  odstraňování  komu-
nálních odpadů s účinností od 1. 1. 2016 
se zachováním stávajících cen,

g)   výsledek výběrového řízení na akci zpra-
cování PD pro územní řízení „Žlíbecký po-
tok – protipovodňová ochrana pro město 
Jevíčko“,  kdy  nejvýhodnější  nabídku  po-
dala  firma  Agroprojekce  Litomyšl,  spol.  
s r. o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké 
Mýto za nabídkovou cenu 130.000 Kč bez 
DPH (157.300 Kč vč. DPH),

h)   zadání  zpracování  PD  pro  územní  řízení 
„Žlíbecký potok – protipovodňová ochra-
na pro město Jevíčko“ firmou Agroprojek-
ce Litomyšl, spol. s r. o., Rokycanova 114/
IV,  566  01  Vysoké  Mýto  za  nabídkovou 
cenu 130.000 Kč bez DPH (157.300 Kč vč. 
DPH),

i)   prodej  nově  zaměřených  pozemků  p.  č. 
4235/5  (622 m2)  –  orná  půda  v  k.  ú.  Je-
víčko-předměstí M. M.  a  S. M.  z  Jevíčka 
za cenu 500 Kč/m2, celkem 311.000 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrálnímu 
úřadu  v  hodnotě  1.000  Kč +  zálohu  ná-
kladů spojených s realizací přípojek stav-
by na  tomto pozemku ve výši 60.000 Kč 
+  kupní  smlouvu  mezi  Městem  Jevíčko  
a M. M. a S. M. na prodej pozemku p. č. 
4235/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

j)   prodej  nově  zaměřených  pozemků  p.  č. 
107/2 (51 m2) a p. č. 2460/2 (72 m2), oba 
ostatní  plocha  v  k.  ú.  Zadní  Arnoštov  
L.  H.  ze  Zadního  Arnoštova  za  cenu  
150  Kč/m2,  celkem  18.450  Kč  +  úhradu 
správního  poplatku  katastrálnímu  úřa-

du  v  hodnotě  1.000  Kč  +  úhradu  vyho-
tovení  geometrického  plánu  v  hodnotě  
5.080 Kč + kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a L. H. na prodej pozemků p. č. 107/2  
a p. č. 2460/2, oba v k. ú. Zadní Arnoštov  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy,

k)   prodej pozemku p. č.  st. 64/1  (207 m2)  - 
zastavěná plocha a nádvoří s domem č. p. 
72 v k. ú. Zadní Arnoštov K. F. ze Zadního 
Arnoštova  za  cenu 345.356 Kč + úhradu 
správního  poplatku  katastrálnímu  úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a K. F. na prodej pozemku 
p. č. st. 64/1 s domem č. p. 72 v k. ú. Zadní 
Arnoštov  a  pověřuje  starostu  podpisem 
smlouvy,

l)   doplnění  inventarizační  komise  PBH 
města  Jevíčka  o  dva  členy  dle  zákona  
č. 563/1991 Sb., kdy novými členy se stali 
Ing. Jaroslav Zezula a Mgr. Jiří Janeček,

m)  dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Měs-
tem Jevíčko a JM Mrňka, s. r. o., Bídov 463, 
798  52  Konice,  který  se  týká  zaplacení 
zálohové  faktury  do  výše  160.000  Kč  na 
úhradu řeziva pro výrobu oken,

n)   finanční příspěvek Města Jevíčko Římsko-
katolické farnosti Jevíčko ve výši 193.908 
Kč vč. DPH na výměnu 6 ks oken na budo-
vě bývalého kláštera na ul. Soudní č. p. 51 
v Jevíčku, kterou provede firma JM Mrňka, 
s. r. o., Bídov 463, 798 52 Konice s podmín-
kou, že v letech 2016 – 2017 nebude far-
nosti ze strany Města Jevíčko poskytnuta 
žádná finanční podpora,

o)   dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo  ze  dne  
23. 9. 2015 mezi Městem Jevíčko a firmou 
MATOUŠEK CZ, a. s., Čechyňská 149/14a, 
602 00 Brno, který se týká změny termínu 
dokončení a předání díla „Oprava střechy 
a  výměna  světlíku  budovy  MěÚ  č.  p.  1  
v Jevíčku“ do 31. 5. 2016,

12/3 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a)   protokol z kontrolní prohlídky městských 

lesů ze dne 5. 11. 2015 za účasti předsedy 
KV a OLH,

b)   zprávu redakční rady zpravodaje,
c)   zprávu ředitelky MŠ, ředitele ZŠ, zastupu-

jícího ředitele ZUŠ a zastupujícího ředitele 
gymnázia,

d)   příkazní smlouvu se společností JUSTITIA 
TENDER  PARTNERS,  s.  r.  o.  na  zajištění 
zadávacího  řízení  pro VZ  „Dodávka  tep-
la pro vybrané veřejné budovy v majetku 
Města Jevíčko“ ve výši 38.000 Kč,

e)   návrh  rozpočtu  Města  Jevíčko  na  rok 
2016,

f)   informaci starosty o plánovaném vypsání 
výzvy k podání nabídky na prodej vyso-
kozdvižné plošiny z majetku města kupu-
jícímu na základě nejvyšší podané nabíd-
kové ceny,

g)   informaci starosty o vypsání výzvy k po-
dání nabídky na koupi osobního motoro-
vého vozidla pro potřeby města,

h)   rekapitulaci  akcí  obnovy  připravovaných  
v  Programu  regenerace  MPR  a  MPZ  na 
rok 2016 a informaci o odeslání Anketní-
ho dotazníku na Ministerstvo kultury ČR,

i)   zápis ze schůze komise bytové a sociální 
ze dne 19. 10. 2015,

j)   zápis ze schůze komise životního prostře-
dí ze dne 29. 9. 2015,

k)   zápis ze schůze finančního výboru ze dne 
11. 11. 2015,

12/4 Zastupitelstvo pověřuje:
a)   radu města  vypsáním  výběrového  řízení 

na zajišťování provozu a údržby veřejné-
ho osvětlení ve městě Jevíčku.

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

Usnesení z 24. schůze Rady města Jevíčka konané dne 30. listopadu 2015
1/24   Rada  pověřuje  IT  ve  spolupráci  s  ve-

doucím  organizačního  odboru  doře-
šením věcného břemene pro umístění 
přípojek v domech č. p. 98 a č. p. 547 
na ul. Křivánkova v Jevíčku,

2/24   Rada  schvaluje  prominutí  nájmu  pro 
SDH  Jevíčko  za  pronájem  městské 
chaty ve Smolenském údolí v termínu 
13. – 15. 11. 2015,

3/24   Rada  schvaluje  rámcovou  dohodu  
o  vzájemné  spolupráci  mezi Městem 
Jevíčko a firmou SUPERSEKTOR, s. r. o., 
Velké Opatovice,

4/24   Rada schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor v I. NP budovy č. p. 451 
v Jevíčku,

5/24   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy  mezi  Městem  Jevíčko  a  fir-
mou Rudolf Frank, Výkup Surovin, Lin-
hartice 68, Moravská Třebová do 30. 6. 
2016,

6/24   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy  na  garáž  ve  dvorním  trak-
tu ul. Soudní žadatelce dle zápisu do  
31. 12. 2016,

7/24   Rada pověřuje  vedoucí  PBH prověře-
ním  funkčnosti  ventilátorů  určených  

k odvětrávání bytu na ul. K. Čapka 782  
v Jevíčku,

8/24   Rada  schvaluje  poskytnutí  finanční-
ho  příspěvku  Regionálnímu  sdružení 
sportů, Svitavy na zajištění akce vyhlá-
šení nejlepších  sportovců Svitavského 
regionu za rok 2015 ve výši 4.000 Kč,

9/24   Rada  schvaluje  prodloužení  nájemní 
smlouvy  na  garáž  ve  dvorním  traktu 
ul. Soudní pro Gymnázium Jevíčko do  
31. 12. 2016,

10/24  Rada  pověřuje  IT  ve  spolupráci  se 
správcem VO  zpracováním  návrhu  na 
umístění  světel  VO  na  ul.  Křivánkova  
v Jevíčku,

11/24  Rada schvaluje členský příspěvek Svaz-
ku obcí pro výstavbu rychlostní komu-
nikace R43 pro rok 2016 v rozpočtova-
né výši 2.900 Kč,

12/24  Rada schvaluje přidělení odměny ředi-
teli ZŠ Jevíčko ve výši dle přílohy zápi-
su,

13/24  Rada  schvaluje  přidělení  odměny  ře-
ditelce MŠ  Jevíčko ve výši dle přílohy 
zápisu,

14/24  Rada  schvaluje  přidělení  odměny  za-
stupujícímu řediteli ZUŠ Jevíčko ve výši 
dle přílohy zápisu,

15/24  Rada schvaluje přihlášení osoby k trva-
lému pobytu na adrese Brněnská 786, 
Jevíčko dle zápisu,

16/24  Rada  pověřuje  IT  ve  spolupráci  se 
správcem VO  zpracováním  návrhu  na 
umístění  světel  VO  na  ul.  Na  Salajce  
v Jevíčku,

17/24  Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

18/24  Rada  uděluje  souhlas  k  podnájmu 
MUDr.  Janě Melkové  na  adrese  K.  H. 
Borovského 586, Jevíčko na dobu urči-
tou do 31. 5. 2016,

19/24  Rada  pověřuje  IT  prověřením  stavu  
a  zjištěním  závady  na  vodovodním 
řadu v budově Praktické školy v Jevíčku 
odbornou firmou,

20/24  Rada schvaluje složení komise na ote-
vírání obálek a hodnocení nabídek na 
akce  „Nákup  vozidla  Škoda  pro  MěÚ 
Jevíčko“ a „Správa veřejného osvětlení 
Města Jevíčko“ dle zápisu,

21/24  Rada  schvaluje  smlouvu  mezi  Měs-
tem Jevíčko a SÚS Pk o právu použití 
pozemku  pro  stavbu  na  akci  „Jevíčko 
– Okružní IV – výměna vodovodu a ka-
nalizace“,
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22/24 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 3070 a p. č. 3077/3 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí,

23/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pk o poskytnutí účelové ne-
investiční  dotace  v  požární  ochraně  
z rozpočtu Pk na výdaje JSDH Jevíčko 
ve výši 58.622 Kč,

24/24 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Pk o poskytnutí mimořádné 
účelové  dotace  na  požární  techniku  
z  rozpočtu  Pk  na  servis  a  zákonnou 
revizi  vyprošťovacího  zařízení  LUKAS, 
které  využívá  JSDH  Jevíčko  ve  výši 
35.000 Kč,

25/24  Rada schvaluje vnitřní platový předpis 
pro stanovení odměn z dohod o pra-
covní  činnosti pro  členy  JSDH  Jevíčko 
na rok 2016 dle zápisu,

26/24 Rada schvaluje ceník za práci hasičské 
techniky (vozidel) JSDH Jevíčko platný 
od 1. 1. 2016 dle zápisu,

27/24  Rada  schvaluje  přidělení  finančních 
odměn pro aktivní členy JSDH Jevíčko 
dle návrhu velitele JSDH Jevíčko,

28/24  Rada  schvaluje  zakoupení  prostředků 
pro  podpůrnou  kyslíkovou  terapii  při 
poskytování  neodkladné  resuscita-
ce  s  AED  pro  členy  JSDH  Jevíčko  do 
výše max. 11.737 Kč vč. DPH s úhradou  
z plánovaného a schváleného rozpočtu 
na požární ochranu v roce 2015,

29/24 Rada schvaluje zakoupení věcných pro-
středků  požární  ochrany  na  obměnu 
ochranných  pomůcek  pro  členy  JSDH 
Jevíčko do výše max. 14.823 Kč vč. DPH 
s úhradou z plánovaného a schválené-
ho rozpočtu na požární ochranu v roce 
2015,

30/24   Rada  schvaluje  zakoupení  věcných 
prostředků požární ochrany na obmě-
nu ochranných prostředků  (čtyř  zása-
hových přileb Gallet F1 XF, čtyř svítilen 

na přilby a značení na přilby) pro čle-
ny JSDH Jevíčko do výše 45.223 Kč vč. 
DPH s úhradou z plánovaného a schvá-
leného  rozpočtu  na  požární  ochranu  
v roce 2015,

31/24  Rada  schvaluje  výsledek  výběrového 
řízení  na  místo  referent  finančního 
odboru MěÚ  Jevíčko  na  pozici  „účet-
ní, mzdová účetní“ a uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou s pracov-
nicí dle zápisu od 1. 3. 2016,

32/24  Rada  schvaluje  uzavření  pracovní 
smlouvy  na  dobu  neurčitou  se  zá-
jemcem  dle  zápisu  s  nástupem  od  
1. 6. 2016 na pozici technický pracov-
ník města,

33/24  Rada  schvaluje  vyřazení  z  investic 
„zmařenou  investici“  projekt  na  roz-
hlednu v hodnotě 267.600 Kč,

34/24  Rada schvaluje pronájem části pozem-
ků  p.  č.  96/35  v  k.  ú.  Jevíčko-město,  
p.  č.  3571,  p.  č.  1186/1,  p.  č.  538/26  
a p. č. 530/21, vše v k. ú. Jevíčko-před- 
městí o celkové výměře 9 m2 za cenu 
1.250 Kč/m2 bez DPH a 1 reklamní mís-
to na hodinách na Palackého náměstí 
za cenu 620 Kč/měsíc bez DPH, celkem 
18.690  Kč/rok  bez  DPH  společnosti 
REGAM  CZ,  Pobřežní  279/46,  Karlín,  
186 00 Praha 8 na dobu neurčitou,

35/24  Rada  schvaluje  CN  firmy  Aleš  Ertl, 
Vrchlického  828,  Jevíčko  na  rizikové 
kácení ve městě Jevíčku dle zápisu,

36/24  Rada  schvaluje  CN  firmy  S-CART,  Ja-
roměřice 405 na výměnu válcové jed-
notky Canon iR2018 pro potřeby PBH 
za částku 3.605 Kč bez DPH s úhradou  
z rozpočtu PBH města Jevíčka,

37/24 Rada  schvaluje CN firmy  Instalatérství 
Bidmon,  s.  r.  o.,  Třebovská 431,  Jevíč-
ko na výměnu 30 ks termoregulačních 
hlavic  v  bytech  na  ul.  Svitavská  838  
v Jevíčku za částku 23.680 Kč bez DPH 

MUDr. Ivana Křížová
neordinuje každý 2. pátek v měsíci 

– 8. 1. 2016. 

MUDr. Jana Trčková
neordinuje každý 3. pátek v měsíci 

– 15. 1. 2016. 

MUDr. Alena Blahová 
– interna

NEORDINUJE
18.–22. 1. 2016.

Dále neordinuje každý 3. pátek v měsíci 
– 15. 1. 2016. 

MUDr. Jana Melková
NEORDINUJE

15. 1. 2016 a 28.–29. 1. 2016.
Zastupuje chirurgická ambulance 
Nemocnice Svitavy a chirurgická 
ambulance Nemocnice Boskovice.

Zpracovala: Minaříková Petra

Zprávy z TIC
Rok se s rokem sešel a naše Turistické informační centrum se opět vydalo na se-
minář. Tentokrát s tématem „Poznávací cesta do středu Pardubického kraje“. Na 
tomto poznávacím a vzdělávacím semináři, připravovaným Asociací turistických 
informačních  center  Pardubického  kraje,  nás  přivítali  ve  čtvrtek  26.  11.  2015  
v  9  hodin  v  Chocni.  Seminář  byl  koncipován  tak,  že  jsme postupně  navštívili 

celkem 19 míst se stručným výkladem a zajímavostmi. Na následujících řádcích bych Vám, milí 
občané, ráda některá z nich představila a zároveň inspirovala na pěkný výlet.
V Chocni na nás byli řádně připraveni a hned mezi dveřmi jsme dostali snídani v podobě tradič-
ních mléčných výrobků z místní mlékárny. Na ulici Kollárova si veškeré výrobky můžete koupit 
v podnikové prodejně. 
Za návštěvu  také určitě  stojí Dobříkov, malá obec  s  necelými  500 obyvateli,  kde  se nachází 
nádherný dřevěný kostelík z Podkarpatské Rusi s původním interiérem ze 17. století. Zajímavostí 
je, že se za svou existenci dvakrát stěhoval. Nejdříve z Velké Kopaniny do Cholmovce a pak do 
Dobříkova, kam byl zakoupen za 16 000 Kč. Kostelíček patří dnes Československé husitské církvi 
a konají se zde pravidelné bohoslužby. 
Také  bych  Vám  určitě  doporučila  návštěvu  nového  Informačního  centra  ve  Vysokém Mýtě  
a Muzea českého karosářství. Unikátní  expozice  rodinné firmy  Josefa Sodomky,  který  zapo-
čal ve Vysokém Mýtě výrobu špičkových automobilových karosérií v roce 1895, se nachází ve 
zrekonstruované budově bývalého soudu a vězení přímo na náměstí. Během znárodňování po 
druhé světové válce se z firmy Sodomka stala Karosa, která je dnes známá jako Iveco. Firma, 
která je velmi významným výrobcem autobusů v Evropě a pro Pardubický kraj je velmi důležitá, 
hlavně z hlediska zaměstnání. 
A co třeba interaktivní expozice? Máte je rádi? Tak neváhejte a navštivte Skuteč. Muzeum obuvi 
a kamene bude bavit celou rodinu. Expozice je rozdělená na dvě části, venkovní a vnitřní. Ven-
kovní část je věnovaná těžbě a zpracování kamene, kde se ocitnete v prostředí, který připomíná 
lom. Budete  si moct vyzkoušet některé z  jednotlivých prací  tohoto  těžkého  řemesla. Vnitřní 
expozice Vám pak představí podrobnější historii jak kamenoprůmyslu, tak obuvnictví. 
Po návštěvě alespoň jednoho z míst, které jsem Vám představila, budete určitě hladoví a bude-
te si chtít odpočnout. V tom případě navštivte chatu Polanka. Nachází se v příjemném a klidném 

s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka,

38/24 Rada  schvaluje CN firmy Kamil  Pitner, 
zednictví, obklady, krby, podlahy, Hor-
ní Štěpánov 362 na zateplení venkov-
ní stěny do dvorního traktu bytového 
domu Biskupická 364 v Jevíčku za část-
ku 15.732 Kč bez DPH s úhradou z roz-
počtu PBH města Jevíčka,

39/24  Rada  schvaluje  vypracování  souhrnné 
technické  zprávy  k  bytu  č.  8,  M.  Mi-
kuláše 551,  Jevíčko panem  Ing. Vítem 
Komárkem, Jevíčko,

40/24  Rada  schvaluje  plán  inventur  na  rok 
2015 se stanovením termínů a inventa-
rizačních komisí,

41/24  Rada schvaluje přidělení bytu č. 8 vel. 
4  +  kk  na  ul.  Komenského  nám.  167, 
Jevíčko žadatelce dle zápisu na dopo-
ručení komise bytové a sociální.

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

prostředí lesů a věřím, že si tam pochutnáte 
stejně tak dobře, jako my na pozdním obědě, 
kterým jsme náš seminář ukončili.
Téměř každý den se ujišťuji, že naše Česká re-
publika nám nabízí nespočet  krásných míst, 
která  by  byla  škoda  nenavštívit.  A  v  našem 
Pardubickém  kraji  jich  máme  hned  několik. 
Udělejte si hezký výlet a vydejte se alespoň 
na jedno z nich! Kromě výše vyjmenovaných 
míst máme pro Vás další perličky, které stojí 
za zmínku. Ale to už se stavte k nám, do Tu-
ristického informačního centra na Palackého 
náměstí,  kde  se na Vás budeme  těšit  a  rádi 
Vám poradíme nejenom s plánováním Vaše-
ho výletu. Vždyť Vaše radost z výletu, který 
Vám poradíme, je pro nás tou nejlepší odmě-
nou.

Nikola Kozelková
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MĚSTO JEVÍČKO
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko

č. 1/2015,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů 

na veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zase-
dání dne 16. 11. 2015 usnesením č. 12/2 písm. 
d) usneslo  vydat na  základě  § 24 odst.  2  zá-
kona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v sou-
ladu s § 10 písm. a), c) a d), § 35 a § 84 odst. 
2  písm.  h)  zákona  č.  128/2000  Sb.,  o  obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 
Předmět a působnost

Tato obecně závazná vyhláška upravuje pravi-
dla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
na  území města  Jevíčko  a místní  části  Zadní 
Arnoštov.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejných  

prostranstvích
(1) Na všech veřejných prostranstvích ve měs-

tě  Jevíčko  je možný pohyb psů pouze na 
vodítku.  V  prostoru  Palackého  náměs-
tí  je možný pohyb psů pouze na vodítku  
a s náhubkem.

(2) Osoba  doprovázející  psa  musí  vést  psa  
u nohy tak, aby při míjení  jiných osob se  
s nimi nemohl dostat do kontaktu, v přípa-
dě potřeby mu nasadit náhubek a usměr-
ňovat jeho chování povely.

(3) Splnění  povinnosti  stanovené  v  odst.  1  
a  2  zajišťuje  fyzická osoba,  která má psa 
na veřejném prostranství pod kontrolou či 
dohledem (doprovázející osoba).

(4) Pravidla stanovená v odst. 1 a 2 se nevzta-
hují na psy služební a záchranářské při vý-
konu služby a záchranných prací a pro psy 
speciálně vycvičené jako průvodci zdravot-
ně postižených osob.

(5) Volné  pobíhání  psů  je  povoleno  na  pro-
stranstvích  vymezených  v  přílohách  č.  1 
a  č.  2 této  vyhlášky.  Volné  pobíhání  psů  
v  prostorech  uvedených  v  přílohách  č.  1 
a č. 2  této vyhlášky  je možné pouze pod 
neustálým dohledem a přímým vlivem do-

provázející osoby.
(6) Doprovázející  osoba  je  povinna  ihned 

odstranit  znečištění  (výkaly)  způsobené 
psem.

Článek 3 
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky je pře-
stupkem podle  zvláštního právního předpisu) 
nejde-li o trestný čin či jiný správní delikt.

Článek 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje  se  obecně  závazná  vyhláška  města 
Jevíčko č. 4/2012, kterou se stanovují pravidla 
pro  pohyb  psů  na  veřejném  prostranství  ve 
městě Jevíčku, ze dne 14. listopadu 2012.

Článek 5
Účinnost

Tato  obecně  závazná  vyhláška  nabývá  účin-
nosti 1. 1. 2016.

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

MĚSTO JEVÍČKO
Obecně závazná vyhláška města Jevíčko

č. 2/2015,
o ochraně veřejné zeleně

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zase-
dání dne 16. 11. 2015usnesením č. 12/2 písm. 
e)  usneslo  vydat  na  základě  ustanovení  §  10 
písm. a) a c) a v souladu s ustanovením § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Předmětem  této  vyhlášky  je  stanovení 
povinností k ochraně zeleně na veřejných 
prostranstvích  města  Jevíčko  (dále  jen 
„veřejná  zeleň“),  a  stanovení  podmínek  k 
užívání zařízení města sloužících potřebám 

veřejnosti.
(2) Cílem této vyhlášky  je zabezpečení veřej-

ného  pořádku,  vytváření  příznivých  pod-
mínek  pro  život  a  zlepšení  estetického 
vzhledu města v souvislosti s ochranou ve-
řejné  zeleně  a  s  užíváním  zařízení  města 
sloužících potřebám veřejnosti.

Článek 2
Ochrana veřejné zeleně

Je zakázáno:
a) jezdit ve veřejné zeleni na kolech, koloběž-

kách, kolečkových bruslích, skateboardech 
a  obdobném  sportovním  náčiní,  s  výjim-
kou  pozemních  komunikací  a  ploch  ve-
řejné zeleně, které  jsou pro takovýto účel 
určeny,

b) vjíždět, zastavovat a stát ve veřejné zeleni 
motorovými a přípojnými vozidly, nebo je 
parkovat  na  plochách  veřejné  zeleně  bez 
souhlasu vlastníka veřejného prostranství; 

tento  zákaz  neplatí  v  případech  vjezdů  a 
stání  motorových  vozidel  v  souvislosti  s 
řádnou  údržbou  veřejné  zeleně  a  veřej-
ných prostranství,

c) spát a nocovat ve veřejné zeleni bez sou-
hlasu vlastníka veřejného prostranství,

d) tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k to-
muto účelu vyhrazená vlastníkem veřejné-
ho prostranství, a to bez souhlasu vlastníka 
veřejného prostranství.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Porušování  této  vyhlášky  bude  postiho-
váno  podle  obecně  závazných  právních 
předpisů.

(2) Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  od  1.  1. 
2016.

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

Informace pro žadatele o příspěvek v rámci Grantového systému města Jevíčko v roce 2016
Vážení žadatelé,
o příspěvek v grantovém systému města Jevíčko na akce pořádané v roce 2016 lze žádat nejpozději do 31. 1. 2016. Na žádosti doručené na po-
datelnu MěÚ Jevíčko v pozdějším termínu nebude brán zřetel. Formulář žádosti a podmínky grantového systému jsou zveřejněny na webových 
stánkách města: www.jevicko.cz

Mgr. Miroslav Šafář

Veškeré platné OZV a obrazové přílohy naleznete na www.jevicko.cz, Informace z radnice, Vyhlášky a nařízení.
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ZÁKLADNÍ ÚKOLY OCHRANY OBYVATELSTVA

Okénko požární ochrany          Krizové stavy a ochrana obyvatelstva – 2. část

Sb
or

 do
brovolných hasičů Jevíčko

Každý vyspělý stát světa vytváří podmínky ke snížení následků mi-
mořádných událostí, které mohou kdykoliv ohrozit životy, zdraví a ma-
jetek obyvatelstva. Jedním z prvořadých opatření  je včas varovat oby-
vatelstvo před hrozícím nebezpečím  (před povodněmi, před následky 
havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, před ne-
bezpečím velkých požárů, před zemětřesením, před nebezpečím sesu-
vu půdy, před  lavinovým nebezpečím apod.). To proto, aby obyvatelé  
v ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila 
jejich životy a zdraví a co nejvíce snížila následky těchto mimořádných 
událostí na jejich majetku. Jedním ze základních úkolů ochrany obyva-
telstva je tedy zabezpečit včasné varování obyvatel před potenciálním 
nebezpečím.

Varovný signál ”Všeobecná výstraha”

Dnem 1. listopadu 2001 byl na území České republiky zaveden je-
diný varovný signál ”Všeobecná výstraha” pro varování obyvatelstva při 
hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Jedná se o kolísavý tón sirény 
po dobu 140 vteřin.

Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení živo-
tů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí - živelní pohro-
my (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť), havárie s únikem 
nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém 
závodě, ve skladu chemikálií, havárie v jaderném energetickém zařízení, 
ropná havárie), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabo-
táž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na 
území kraje i na území celého státu.

Co uděláte, když uslyšíte varovný signál?

Když  uslyšíte  kolísavý  tón  sirény  (varovný  signál), neprodleně se 
ukryjte, kdekoliv to bude možné (tato zásada neplatí, když se zjevně 
jedná o povodeň). Nehledejte těžké betonové kryty ani místa pod úrov-
ní  terénu  (sklepy).  V  prvním okamžiku  plně  postačí  k  ochraně  života 
zděná budova, kterou lze uzavřít. Nebojte se požádat o poskytnutí úkry-
tu a o pomoc v objektech a budovách, ať  jste kdekoliv na nákupech, 
na procházce, v zaměstnání, při jednání na úřadech, ve škole, atd. Zvuk 
sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co 
nejblíže místa,  kde  se  nacházíte.  Právě  tím  si  dost možná  zachráníte 
život.

Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je 
domů nebo  se  snažit  je  ze  školy  vyzvednout.  Škola  se  o  zajištění  je-
jich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. 
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varování, je nejlepší okamžitě 
automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Co tedy znamená rada ”Neprodleně se ukryjte”?

Jednoznačně  -  vyhledejte úkryt  v  nejbližší  budově.  Tou může být 
výrobní  závod,  úřad,  kanceláře,  obchody,  veřejné budovy  i  soukromé 
domy.  Když  lidé  budou  klepat  na  vaše  dveře,  dejte  jim  příležitost  se 
ukrýt.  Pokud uvidíte,  že někteří  zvuk  sirény asi  nezaslechli,  varujte  je, 
sdělte jim, že hrozí nebezpečí a poskytněte jim případnou pomoc. 

Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus o získání tele-
fonických informací jenom zatíží telefonní síť. Je to zbytečné! V dalších 
odstavcích se dozvíte, že informace získáte jinak, aniž byste narušili ře-
šení vznikající mimořádné události. 

Když se ukryjete v budově, musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpeč-
nosti osob uvnitř. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat 
zrovna únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením 
prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém 
se nacházíte. Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporuču-
je, jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací z Českého rozhlasu, 
České televize, ale i z obecního rozhlasu. V některých lokalitách již jsou 

instalovány elektronic-
ké  sirény,  které  kromě 
akustického tónu sirény 
mohou vysílat i verbální 
informace. 

K  poskytování  tís-
ňových  informací  oby-
vatelstvu  na  území  ČR 
jsou  uzavřeny  dohody 
mezi Ministerstvem vni-
tra - generálním ředitel-
stvím HZS ČR a Českou 
televizí  a  Českým  roz-
hlasem. Obdobné dohody s hromadnými informačními prostředky jsou 
uzavírány na krajské úrovni. Proto i informace o tom, co se stalo, proč 
byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte 
v pravidelných  relacích a  zpravodajských vstupech  i  na  vaší  regionál-
ní  rozhlasové  stanici.  V  některých městech  a  obcích,  kde  se  podařilo 
vybudovat místní  televizní  kabelovou  síť,  se  informace  vysílají  i  v  její 
síti,  obecním  rozhlase  nebo  pomocí  elektronických  sirén.  Ve  většině 
míst však tyto  informace budou vysílány na některém místním vysíla-
či v pásmu VKV. Zajistěte si proto předem přenosný radiopřijímač VKV  
a náhradní baterie. 

Je dobré si předem zjistit, na které frekvenci a na které místní roz-
hlasové stanici budou vysílány po vzniku mimořádné události informace 
pro obyvatelstvo.

Na stanicích Českého rozhlasu a České televize se předpokládá in-
formování obyvatelstva o opatřeních v rámci celého území ČR v případě 
krizové situace, která vyžaduje koordinaci opatření na ústřední úrovni.

Když zazní varovný signál – kolísavý tón sirény, nezapomeňte na tři 
základní kroky vedoucí k vaší záchraně:

1. Neprodleně se ukryjte. 

2. Zavřete dveře a okna. 

3. Zapněte rádio a televizi.

Ověřování  provozuschopnosti  systému  varování  a  vyrozumění  se 
provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou 
zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušova-
ný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví 
z hromadných informačních prostředků.

Signál ”Požární poplach”

 Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 
minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a není varovným sig-
nálem pro obyvatelstvo. U elektronických sirén napodobuje hlas trubky 
troubící tón ”HO-ŘÍ”, ”HO-ŘÍ”… po dobu jedné minuty.

EVAKUACE
Evakuace - soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zví-

řectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na  jiné bezpečné 
místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec, 
kraj. O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého roz-
hlasu, České  televize nebo z místního veřejného  rozhlasu. Všechno  je 
sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený 
způsob evakuace,  aby nedošlo ke  zbytečné panice a dopravním pro-
blémům.

Co dělat, když bude nařízena evakuace?

V takovém případě je potřebné dodržet zásady pro opuštění bytu, vzít 
si s sebou evakuační zavazadlo a dostavit se do určeného evakuačního 
střediska.

VAROVÁNÍ
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Při  použití  vlastních  vozidel  je  třeba  dodržovat  pokyny  orgánů 
zabezpečujících evakuaci. 

Přepravu osob ze zdravotnických a  sociálních zařízení,  škol apod.  řídí 
personál příslušného zařízení dle evakuačních plánů. 

Jaké jsou zásady pro opuštění bytu v případě evakuace?  

- uhaste otevřený oheň v topidlech, 
- vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), 
-  uzavřete přívod vody a plynu,  
- ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,  
- nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a ad-

resou,  
- kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,  
- exotická  zvířata,  která přežijí  delší  dobu,  nechejte doma,  zásobte  je 
před odchodem potravou,  

- vezměte evakuační zavazadlo, 
- uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostav-
te se na určené místo.

UKRYTÍ
Ukrytím rozumíme využití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných 

prostor, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůso-
bují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se využívají: a) stálé úkryty, 
b) improvizované úkryty. 

Stálé úkryty – jsou vybudované ochranné stavby k ukrytí obyvatel-
stva zejména za válečného stavu. V současném období je na území ČR 
přes 5000 stálých úkrytů. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva 
při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného roz-
místění a malého počtu úkrytových míst velmi problematické, a proto se 
doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky nebezpečných 
látek, využívat přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. improvizované 
úkryty. 

Improvizované úkryty –  jsou  suterénní  a  jiné  vhodné  prosto-
ry obytných domů, provozních a výrobních objektů, které se za stavu 
ohrožení státu a za válečného stavu přizpůsobují k ochraně před účin-
ky bojových prostředků. K ukrytí před toxickými účinky nebezpečných 
chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné 
vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a pro-
story na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání 
těchto látek a nad úrovní terénu, neboť řada látek je těžší než vzduch.

Využití přirozených ochranných vlastností budov k ukrytí, improvi-
zovaná ochrana dýchacích cest, očí a povrchu těla, a především včasná 
evakuace z ohrožených prostorů je považovaná v současnosti za hlavní 
způsob ochrany obyvatelstva. 

Opatření  k  ukrytí  obyvatelstva  jsou  zpracována  v  plánech  ukrytí  
v havarijních plánech krajů a ve vnějších havarijních plánech. Tyto plány 
zpracovávají hasičské záchranné sbory krajů. 

Informace o způsobu ukrytí lze získat na příslušném obecním (měst-
ském) úřadě nebo u svého zaměstnavatele.

OCHRANA PŘED POVODNĚMI V ČESKÉ REPUBLICE
Ochrana  před  povodněmi  je  zabezpečována  podle  zákona  

č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Ochrana před povodněmi  jsou opatření k předcházení a  zameze-
ní škod při povodních na životech, majetku obyvatelstva a na životním 
prostředí. Je prováděná především systematickou prevencí, ovlivňová-
ním průběhu povodní a je zabezpečována zejména podle povodňových 
plánů. 

Ochrana před přirozenými povodněmi  je  řízena  povodňovými 
orgány, které ve své územní působnosti odpovídají  za organizaci po-
vodňové ochrany. Postavení a činnost povodňových orgánů jsou speci-
fikovány ve dvou časových úrovních: 

a) mimo povodeň jsou povodňovými orgány: 

• orgány obcí,
• orgány krajů v přenesené působnosti, 
•  Ministerstvo  životního  prostředí,  přičemž  zabezpečení  přípravy  zá-
chranných prací přísluší Ministerstvu vnitra.

b) po dobu povodně jsou povodňovými orgány:
• povodňové komise obcí,
• povodňové komise obcí s rozšířenou působností a magistrátů měst, 
• povodňové komise ucelených povodí, 
• Ústřední povodňová komise.

Povodňové  komise 
zřizují  povodňové  orgá-
ny jako své výkonné slož-
ky k plnění mimořádných 
úkolů v době povodně. 

• Obecní rada může k 
plnění úkolů při ochraně 
před  povodněmi,  je-li  v 
jejich  územních  obvo-
dech  možnost  povodní, 
zřídit povodňovou komisi obce, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. 

• Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem vni-
tra vymezilo ucelená povodí. Ucelená povodí jsou vymezena povodím 
hlavních toků řek a územní působností povodňových komisí ucelených 
povodí.  Předsedou  povodňové  komise  uceleného  povodí  je  hejtman 
kraje, v  jehož územní působnosti ucelené povodí nebo jeho převážná 
část leží. 

• Ústřední povodňovou komisi zřizuje vláda, která též schvaluje její 
statut. Předsedou komise je ministr životního prostředí a místopředse-
dou ministr vnitra. 

Právnické a fyzické osoby jsou povinny odstraňovat překážky, které 
mohou bránit průtokům velkých vod, umožnit vstup na své pozemky 
a do objektů k provádění záchranných a zabezpečovacích prací, strpět 
odstranění staveb nebo jejich částí nebo porostu, poskytnout dopravní 
a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné pro-
středky a zúčastnit se podle svých možností těchto prací.

Stupně povodňové aktivity  –  rozumí  se  jimi míra povodňového 
nebezpečí.  Vyhlašují  se  v  případech,  kdy  je  dosaženo  směrodatných 
(vytýčených) limitů vodních stavů nebo průtoku v hlásných profilech na 
vodních tocích, popřípadě stanovených mezních nebo kritických hod-
not jiného jevu, uvedených v povodňových plánech. 

První stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené po-
vodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Na vodních dí-
lech nastává při dosažení mezních hodnot nebo zjištění mimořádných 
okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 

Druhý stupeň (stav pohotovosti) vyhlašuje příslušný povodňový 
orgán v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. 
Na vodních dílech překročení mezních hodnot a skutečností z hlediska 
jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány, uvádí se do pohoto-
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Třetí stupeň (stav ohrožení) vyhlašuje příslušný povodňový orgán 
při vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku nebo při jejich bez-
prostředním ohrožení v záplavovém území. Na vodních dílech při dosa-
žení kritických hodnot současně se zahájením nouzových opatření. Pro-
vádí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Pokud máte zájem o nějaké téma z oblasti požární ochrany nebo 
více informací k otištěnému tématu, pište na e-mail: 

sdhjevicko@seznam.cz

S použitím textů SHČMS, HZS Jihomoravského a Pardubického kraje 
zpracovali za SDH Jevíčko Jan Bidmon, Stanislav Ducháček
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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň 
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!

   P

 Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
 Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
 Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas! 
 Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

   J

Uživatelé SIPO

1) Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 

2) Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO

1) Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete 
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Jak na to?

Proč?

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015 

 

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? 
 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. 

 
 
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; 
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.  
 
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vykonatelnou. 
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, 
že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn.  
 
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní 
osobu.  
 
Může se stát i Vám! 
 

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky 
však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas 
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných 
bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal 
a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. 
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím 
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo 
rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen 
odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který 
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole 
provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem 
nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou 
podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat 
exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami 
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí 
právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele. 
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pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2) Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete 
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení 
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Jak na to?

Proč?

INFORMACE PRO OBČANY ČESKÉ REPUBLIKY 

Vytvořilo Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, 2015 

 

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? 
 

Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy 
s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. 

 
 
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle 
ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; 
desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.  
 
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude 
právní moci a stane se tak vykonatelnou. 
Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, 
že po adresátovi nikdo nic nemůže chtít, 
protože o tom nebyl srozuměn.  
 
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní 
osobu.  
 
Může se stát i Vám! 
 

§ Pan K. má evidovánu adresu místa trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny, fakticky 
však bydlí v bytě u své přítelkyně. Často jezdí autem a při svých cestách se občas 
dopustí dopravního přestupku. Postupně má v registru řidičů zapsáno 12 trestných 
bodů, o čemž je mu zasláno oznámení obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
Proti provedení záznamu mohl pan K. podat námitky, ale poštovní zásilku si nepřevzal 
a v důsledku fikce doručení začala běžet lhůta pro podání námitek, kterou pan K. 
promeškal. Obecní úřad obce s rozšířenou působností následně uložil rozhodnutím 
panu K. sankci spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, přičemž rozhodnutí bylo 
rovněž doručeno fikcí. Do 5 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí byl pan K. povinen 
odevzdat řidičské oprávnění, tuto povinnost nesplnil a spáchal tím přestupek, za který 
mu byla uložena pokuta 10 000 Kč. O sankci se pan K. dozvěděl při namátkové kontrole 
provedené Policií České republiky. Následně může být obviněn z trestného činu maření 
výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

 

§ Pan J., kterému byl po rozvodu zrušen údaj o adrese místa trvalého pobytu, a místem 
nového trvalého pobytu se stala adresa sídla ohlašovny, ukončil před třemi lety svou 
podnikatelskou činnost. Z podnikání mu zůstal dluh na zdravotním pojištění ve výši 
20 000 Kč. Tento závazek nehradil. Po třech letech, kdy nekomunikoval a nepřebíral 
poštu, protože dojížděl za prací a na dluh zapomněl, začal dlužnou částku vymáhat 
exekutor. Dlužná částka se vyšplhala až na 50 000 Kč. Exekuce byla nařízena srážkami 
ze mzdy, rozhodnutí si pan J. nevyzvedl a na základě fikce doručení nabylo rozhodnutí 
právní moci. O exekuci se pan J. dozvěděl následně až od svého zaměstnavatele. 
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TAROKOVÝ TURNAJ 
XVI. ROČNÍK JEVÍČSKÉHO ŠKÝZA

Termín  9. leden 2016
Kde  Školní jídelna   
Kapacita  Neomezená
Hrací doba  5 x 50 min.
Systém  Body – peníze se vrací
Kontakt  František Vafka 
  733 388 030
Prezentace  9:00–9:45 h
Začátek  10:00 h
Startovné  220 Kč

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      leden 2016

úterky Z A V Ř E N O 15:30 VOLNÁ HERNA

středy Z A V Ř E N O SENIORSKÝ KLUB

čtvrtky
9:00 HRÁTKY 

S DĚTMI
pro batolátka

10:00 VOLNÁ HERNA
Z A V Ř E N O

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU

středa 6.1. cvičení po svátcích

středa 13.1. trénujeme paměť

středa 20.1. rady a nápady při vaření

středa 27.1. hrátky

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

tel.: 461 535 324, e-mail: salvia@salvia.cz, www.salvia.cz

28. ledna 2016
26. února 2016
17. března 2016
28. dubna 2016

26. května 2016
30. června 2016
25. srpna 2016

29. září 2016
27. října 2016
24. listopadu 2016
 

TJ a MOČOS Jevíčko pořádá 

v pátek  od h 

Sraz účastníků od  h v hale TJ. 

47. studentský ples
Pátek 22.1.2016   20:00 hodin   hotel Morava   Jevíčko

Maturanti ze třídy 4.B a Gymnázium Jevíčko Vás srdečně zvou na 
maturitní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Frontmen.

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři gymnázia a v omezeném 
počtu u pokladny přímo na plese. Cena lístku je 100Kč.

47. studentský ples
Pátek 22.1.2016   20:00 hodin   hotel Morava   Jevíčko

Maturanti ze třídy 4.B a Gymnázium Jevíčko Vás srdečně zvou na 
maturitní ples. K tanci a poslechu hraje skupina Frontmen.

Vstupenky lze zakoupit v kanceláři gymnázia a v omezeném 
počtu u pokladny přímo na plese. Cena lístku je 100Kč.

Přehled akcí Jevíčko LEDEN 2016
01.01.	 13:00	 Novoroční	Žlíbecké	koupání,	Žlíbka

09.01.	 09:00	 Tarokový	turnaj	XVI.	ročník,	školní	jídelna

14.01.	 08:00	 Druhý	den	otevřených	dveří,	Gymnázium

18.01.	 16:00	 Zastupitelstvo	města,	Zasedací	místnost	MěÚ

20.01.	 17:00	 Třídní	přehrávka	J.	Nedomanské,	Zámeček

24.01.	 10:00		Utkání	Základní	soutěže	v	šachu,	Morava

31.01.	 10:00	 Utkání	Okresního	přeboru	v	šachu,	Morava

Město Jevíčko Vás zve na

X. MĚSTSKÝ PLES
pátek 5. února 2016 sál hotelu Morava Jevíčko od 20:00 h

Předprodej vstupenek od 11. ledna 2016 v TIC Jevíčko
Vstupné: - předprodej: 90 Kč vstupenka, 10 Kč místenka

- na místě 5. února: 120 Kč bez místenky

Bližší informace budou zveřejněny v únorovém čísle 
Jevíčského zpravodaje a na www.jevicko.cz.

TJ a MOČOS Jevíčko pořádá 

v pátek  od h 

Sraz účastníků od  h v hale TJ. 

TJ a MOČOS Jevíčko pořádá 

v pátek  od h 

Sraz účastníků od  h v hale TJ. 

Detašované pracoviště – Městský úřad Jevíčko v době od 9.20 do 10.40 hod.

TJ a MOČOS Jevíčko pořádá 

v pátek  od h 

Sraz účastníků od  h v hale TJ. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

       Na návštěvě u Ezopa
Tak nazvali žáci 8. A třídy Základní školy Jevíčko projekt, který probíhal 
v  rámci hodin českého  jazyka, hudební a výtvarné výchovy. V hodi-
nách literatury se seznámili s dílem Ezopa, přečetli jeho bajky a vytvo-
řili scénář vhodný ke scénickému čtení. Rozdělili si role. Poté pracovali 
na kostýmech a vytvářeli masky jednotlivých zvířat dle bajek, které si 
vybrali. Celé vystoupení okořenili hudebním doprovodem na sólové 
nástroje, ale i společnou hrou na různé jednoduché nástroje. Zkouše-
li v hodinách literatury, ale také ve volném čase. Generálka proběhla 
v jevíčském kině, kde jsme návštěvu u Ezopa natočili a nahrávku po-

slali  do  republikové 
soutěže  Čtenář  na 
jevišti,  které  se  naše 
škola  zúčastnila  již 
potřetí.  Žáci  pozvali 
na  představení  rodi-
če,  svým  vystoupe-
ním obohatili Předvá-
noční  ladění,  tradiční 
kulturní  program  zá-
kladní školy v období 
adventu. 

Finsterlová Jiřina

Lezecké závody ve Velkých Opatovicích
Dne  20.  11.  2015  proběhly  závody  v  lezení  ve  Velkých Opatovicích. 
Závodů se zúčastnili tito žáci: J. Plhoň (nejmladší účastník závodu), N. 
Dostálová, J. Smékal, O. Badal, O. Alexa, M. Ševčík, O. Ambroz, V. Do-
stál,  E. Mauerová,  A.  Parolková,  Š.  Kouřil,  B.  Cvečková,  A.  Ševčíková   
a  M. Bažant. Systém lezení byl v těchto závodech na “obtížnost”. Ka-
ždý lezl kvalifikační cestu, pak byly  na řadě cesty rozřazovací a závod 
končil finálovou cestou, kterou už lezli jen ti nejlepší. Při lezení na ob-
tížnost  se  bodově  hodnotí  nejvýše  dosažený  chyt,  přičemž  se  jinak 
hodnotí bod tečovaný a jinak bod udržený.

Závodníci  byli  roz-
řazeni  do  kategorie 
dívek a chlapců a pak 
do  kategorie  1.-5. 
tříd,  6.-7.  tříd  a  8.-9.
tříd.  Nejvíce  vyrov-
naná  byla  kategorie 
chlapců 1.-5. tříd,  boj 
o  druhé  a  třetí místo 
dal  organizátorům 
opravdu hodně práce. 
Za  zmínku  ještě  stojí, 

že dívky 6.-7. tříd výkonnostně rozdrtily stejně staré chlapce:-) 1.místo 
obsadil Marek Ševčík (1.-5.třída), Apolena Parolková (6.-7. třída) a Anna 
Ševčíková (8.-9. třída), 2. místo získal Ondřej Ambroz (1.-5. třída) a na 
3. místě se umístil Jan Smékal (1.-5. třída) a Martin Bažant (8.-9. třída). 
Všem závodníkům blahopřejeme. 

                                                        Bc. Lucie Badalová

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Vánoční dílna a rozsvěcování 
stromečku v MŠ

Poslední listopadové páteční odpoledne patřilo v naší školce malému 
vánočnímu tvoření. Tentokrát  jsme se zaměřili na vánočně prostřený 
stůl a vše, co na něj o sváteční večeři patří. Nejprve děti plnily různé 
pohybové úkoly.   Za  jejich splnění sbíraly do košíčku příbor, sklenič-
ku a svíčku. Když dorazily k cíli, čekal je nelehký úkol. Posadily se ke 
svátečnímu stolu a vše, co do košíčku nasbíraly, musely na stůl pro-
střít. Zjistily však, že jim chybí kreativně poskládané ubrousky, svícínek  
a jmenovka na stůl. Aby měly vše kompletní, pustily se s chutí do prá-
ce. Stříhaly, lepily, skládaly a zdobily. Další úkoly čekaly na děti v horní 
třídě na interaktivní tabuli, kde si mohly nazdobit stromeček nebo vy-
robit pěkné vánoční přáníčko pro někoho blízkého.
Když se nám venku setmělo, nadešel čas, sejít se u stromečku, zazpívat 
několik  vánočních písní  a  toužebně zvolat:  „Stromečku,  rozsviť  se  !“  

A  když  se  konečně  stromeček 
rozsvítil,  rozzářily  se  i  oči  dětí. 
Protože nám u toho tvoření nále-
žitě vyhládlo, přišly k chuti buchty 
a  vánoční  punč,  které  nám  při-
pravily paní kuchařky, za což  jim 
moc děkujeme. Naplněni vánoční  
atmosférou  jsme  se  všichni  roz-
cházeli do svých domovů.

Mikuláš v mateřské škole
 Na pátek 4. prosince se děti ve škol-

ce těšily, ale zároveň se ho i obávaly. 
Měla přijít návštěva, která chodí jen 
jedenkrát do roka. Jako každoročně 
k nám zavítal Mikuláš, čert a andílci. 
Děti je přivítaly písničkami a za od-
měnu byly obdarovány adventními 
kalendáři.  Čert  si  ani  letos  nikoho 
neodnesl,  ale  naopak  ještě  dětem 
při jejich zpěvu zatancoval. Na další 

shledání se budeme těšit opět příští rok.

Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi
 V  pátek  děti  čekala  ještě  jedna 

akce.  Odpoledne  si mohly  na  ná-
městí  napsat  přání  a  za  pomoci 
balonku ho poslat přímo Ježíškovi. 
Snad budou všechna přání vyslyše-
na a splní se.

                      Za MŠ Bc. Martina Zatloukalová  
a Dita Mlčochová

Klidné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra 
a do roku 2016 hlavně zdraví a štěstí přeje kolektiv 

zaměstnanců MŠ

         ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO, SRPS při ZŠ a ZUŠ Jevíčko
                                                                       si dovolují Vás pozvat na

p á t e k     15.15.15 l e d n a 2 0 1 6      6      6 20:00 hod. h o t e l    M o r a v a   J e v í č k o 
           Hudba: EPICENTRUM                MALOHANÁCKÁ MUZIKA              

                                Vstupné 100,- Kč (předprodej 80,- Kč)
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S výzvou č. 56 do Anglie
40 studentů jevíčského gymnázia se díky svým studijním výsledkům a 
aktivitnímu zapojení do přípravy školních akcí mohlo vydat na týdenní 
výlet do Velké Británie, konkrétně do přímořského města Brighton. 
Zde  jsme  byli  ubytováni  v  hostitelských  rodinách,  jež  nám poskytly 
azyl po dobu tří nocí. Během nich jsme se alespoň částečně mohli se-
známit se způsobem života tamějších obyvatel a porovnat jej s českou 
kulturou. V dopoledních hodinách jsme docházeli na tříhodinovou vý-
uku angličtiny.  Její náplní byly různé hry s cílem procvičování  jazyka 
a  „rozmluvení“  studentů, což navazovalo na předchozí komunikaci v 
brightonských rodinách. 
  Odpoledne byly pořádány výpravy po Brightonu a jeho okolí. Po-
dívali jsme se do podmořského světa Sea Life, kde jsme se tváří v tvář 
setkali s hrůzostrašnými žraloky, rejnoky, ale i s klaunem očkatým alias 
s Nemem. Navštívili jsme také renesanční zámek Leeds Castle v Kentu 
– zde jsme vyzkoušeli i náš orientační smysl při bloudění labyrintem; 
doky v Portsmouth, včetně zajímavého muzea námořnictví, bitevní loď 
Victory, bílá skaliska zvaná Seven Sisters v blízkosti pobřežního města 

Hastings a další. 
Poslední den jsme věnovali pro-
hlídce  Londýna.  Kromě  mara-
tonu  po  obvyklých  turistických 
atrakcích  jsme  měli  možnost 
prozkoumat toto velkoměsto na 
vlastní pěst, což u některých za-
hrnovalo  i napínavé obstarávání 
jídla.
Navzdory náročnosti cesty i po-

bytu se zájezd velice vydařil, a ačkoli počasí se na naše poměry nezdá-
lo být příliš příznivé, doufáme, že se brzy naskytne podobná odměna.

Adéla Sedláčková a Zdeňka Mauerová, 2. B 

Komiks žáky baví
Gymnázium Jevíčko i letos uspořádalo pro žáky 8. a 9. tříd základních 
škol literárně-výtvarnou soutěž „Vytvoř si svůj komiks“. 25. listopadu 
se v aule školy sešlo 33 žáků z Jevíčka, Jaroměřic, Boskovic a Velkých 
Opatovic. Tématem byl příběh s detektivní zápletkou. Soutěžící začali 
pracovat na svých komiksech hned po zahájení  soutěže a postupně 
kolem poledne svá díla dokončovali. 
I  letos neměla porota jednoduchý úkol. Hodnotila se nejen výtvarná 
úroveň, ale i text a originalita příběhu. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže uvedla klavírní skladbou studentka Vanesa Pařilová. A pak již 
následovalo konečné rozhodnutí poroty. 
Tablet za první místo v soutěži získala Klára Mrvová ze ZŠ Jevíčko, dru-
hé místo obsadila Kristýna Baďurová ze ZŠ Boskovice (ulice Slovákova) 
a třetí místo patřilo Markétě Ondrouškové ze ZŠ Jevíčko. Porota také 
udělila cenu za originalitu. Tu získala Natálie Finsterlová ze ZŠ Jevíčko. 
Práce žáků posoudili i studenti gymnázia. Nejvíce se jim líbil komiks, 
který nejvýše ocenila i porota, a proto cenu studentů gymnázia získala 
Klára Mrvová. Všichni soutěžící byli za své úsilí odměněni pamětním 
listem a drobnými upomínkovými předměty. 
Děkujeme všem učitelům, kteří se žákům věnovali a umožnili jim uká-
zat svůj talent i jinde než na své škole.

PhDr. Zdeňka Valčíková, Gymnázium Jevíčko

Hlavolamy v Jevíčku
Dne 9. prosince proběhl na Domově mládeže Gymnázia Jevíčko první 
ročník soutěže týmů i jednotlivců „Hlavolamy v Jevíčku“. 
Zúčastnilo  se  jí  celkem  58  účastníků,  kteří  měli  možnost  vyzkoušet 
skládání nejzajímavějších hlavolamů z pestré nabídky, již domov mlá-
deže nabízí. 
Soutěžící, kteří byli úspěšní, si i díky sponzorskému daru města Jevíčka 
odnesli drobné ceny. 
Věříme, že budeme moci tuto méně obvyklou soutěž zopakovat i příští 
rok.

Věra Vafková, RNDr. Lukáš Műller, Ph.D. 

Pardubický kraj známý neznámý
V  letošním roce uplynulo patnáct  let od znovu-

obnovení krajů v České republice. Pardubický kraj proto uspořádal vě-
domostní soutěž „Pardubický kraj známý neznámý“. 
První  kolo  soutěže  spočívalo  v napsání  eseje na  téma  „Kraj,  ve  kte-
rém žijeme“ a v natočení krátkého videomedailonu s představením jak 
týmu školy, tak školy samotné. Čtyři nejúspěšnější týmy z celého Par-
dubického kraje postoupily do finálového kola.
Finálové  klání  se  odehrálo  26.  listopadu  2015  v    sále  Jana  Kašpara 
v  Pardubicích.  Týmy  z  Gymnázia  Dašická,  Gymnázia  Česká  Třebová, 
Gymnázia Jevíčko a Obchodní akademie Chrudim se utkaly ve vědo-
mostní soutěži,  jež důkladně prověřila znalosti studentů o Pardubic-
kém kraji v oblasti kultury, sportu, historie či geografie našeho kraje.  
Naše  gymnázium  úspěšně  reprezentovali  Zdeňka Mauerová, Martin 
Geršl a Marek Mrva.
Vítězem se stal tým pardubického Gymnázia Dašická následovaný Čes-
kou Třebovou a v těsném bodovém závěsu Jevíčkem. Obchodní aka-
demie Chrudim si odnesla čtvrté místo.
Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje a moderátor sou-
těže, posléze společně s panem radním Václavem Kroutilem naznal, že 
kraj je studentům skutečně blízký a v jejich povědomí je široké spekt-
rum znalostí o něm.

Martin Geršl, Gymnázium Jevíčko

Rakousko 2015
Pro někoho to bylo klasické úterý, ne však pro nás, 10 studentů stojí-
cích s kufry před naším gymnáziem. 13. října 2015 jsme se totiž vydali 
díky projektu Evropské unie na bezmála týdenní pobyt do rakouského 
hlavního města Vídně. Našimi spolucestujícími byli studenti Gymnázia 
Žamberk a žáci Základní školy ze Šumperka.
Hned první den  jsme začali náročnou procházkou historickým cent-
rem. Od Karlsplatzu,  kolem Opery,  hotelu  Sacher,  Kapucínské hrob-
ky, chrámu svatého Štěpána, Hofburgu a Nové radnice jsme došli až 
na parkoviště, odkud už nás autobus zavezl na ubytování. Náš hostel 
se nacházel nedaleko proslulé Hundertwasserovy spalovny Spittelau. 
Druhý a třetí den dopoledne nás společně s žáky Gymnázia Žamberk 
čekal jazykový kurs. Pan učitel pocházel z Berlína a pro mnohé z nás to 
bylo úplně poprvé, kdy jsme měli možnost účastnit se výuky s rodilým 
mluvčím. Hlavní náplní hodin byla konverzace, plnili jsme různé zábav-
né úkoly a hráli jazykové hry.
Po náročných dopoledních a zaslouženém odpoledním klidu jsme se 
pak vydávali na další zajímavá místa Vídně. Navštívili  jsme například 
Hundertwassershaus,  zámek Belveder, zámek Schönbrunn, kde  jsme 
si  prohlédli  komnaty  Franze  Josefa  a  jeho  ženy Alžběty  zvané  Sissi. 
Chladné a deštivé počasí nás občas zahnalo také do místních kaváren. 
Teplý čaj a výborný Apfelstrudel jsme ochutnali v proslulé kavárně Ha-
welka. 
Předposlední  den byl  ve  znamení  celodenního  výletu do Salcburku, 
rodiště W. A. Mozarta. Měli  jsme možnost navštívit  jeho rodný dům, 
ochutnat ručně dělané Mozartovy koule, prohlédnout si zahrady zám-
ku Mirabell nebo místní katedrálu. Ve staré části města jsme viděli nej-
užší dům celého Rakouska. 
Poslední den si každý mohl naplánovat podle sebe. Někdo ho strávil 
v muzeích, někdo nákupy na Maria-Hilferstraβe nebo procházkou ví-
deňskými ulicemi, které byly konečně plné slunce. Společně  jsme se 
pak vydali ještě do zábavního parku Prater.

Domů jsme se vrátili unavení, 
ale  za  to  s  krásnými  zážitky  
a vědomím, že jsme se mno-
hému naučili.
Poděkování  patří  všem,  díky 
kterým  se  projekt  uskutečnil 
a my mohli poznat  tak nejen 
Vídeň a němčinu v praxi, ale i 
nové přátele z ostatních škol, 
které se projektu účastnily.

Natálie Jirglová, 7. S

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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Poděkování seniorů
  Chtěli bychom tímto vyjádřit své poděkování p. A. Širůčkové – ve-
doucí Střediska pečovatelské služby v Jevíčku a kolektivu děvčat – pe-
čovatelek, které pro nás připravily 27. 11. 2015 krásné a velmi příjem-
né vánoční posezení.
  Učily nás vyrobit si adventní věnečky, které si každý z nás mohl 
odnést domů. Měly pro nás připravené pohoštění, chlebíčky, zákusky, 
kávu, čaj. Rozcházeli jsme se až k večeru a mohu za všechny říci, že to 
bylo velice příjemné a milé odpoledne.
  Současně bychom chtěli poděkovat všem našim děvčatům – pečo-
vatelkám za to, že se celý rok o nás tak příkladně staraly. Děkujeme jim 
za všechnu péči, trpělivost i lásku, kterou nám zpříjemňují naše stáří.
  Přejeme jim krásné prožití vánočních svátků a v novém roce mno-
ho zdraví, spokojenosti a trpělivosti v jejích nelehké práci.

   Klienti PEČOVATELSKÉHO DOMU JEVÍČKO

Tříkrálová sbírka 2016
Také letos naším městem a okolními obcemi poputují koledníci Tříkrá-
lové sbírky. Hlavním koledovacím dnem je sobota 9. ledna, kdy může-
te očekávat návštěvu charitních  tří  králů. Charitní koledníky poznáte 
podle úředně zapečetěné kasičky s logem charity a vedoucí skupinky 
se  vám může prokázat platným průkazem koledníka. Kromě požeh-
nání,  které  koledníci  do  vašich  domů přinesou,  je  velkým přínosem 
této sbírky zejména to, že velká část finančních prostředků je využita 
v našem regionu.
U příležitosti sbírky pořádá město Jevíčko s Oblastní charitou Morav-
ská Třebová Benefiční Tříkrálový koncert Slávka Klecandra, který pro-
běhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v  Jevíčku, 10.  ledna 2016 
v 18 hodin.  
Kontaktní  osobou  Tříkrálové  sbírky  pro  Moravskotřebovsko-Jevíč-
ský  region  je Mgr.  Vendula  Kouřilová,  na  kterou  se můžete  obracet 
s dotazy, návrhy na využití sbírky, jako i s případnými problémy, kte-
ré  by  při  koledování  nastaly  (podezření  na  falešné  koledníky  atp.), 
tel.: 733 742 024.

Všem dárcům i koledníkům předem děkujeme, 
Oblastní charita Moravská Třebová

SKAUTSKÝ PROJEKT OWLISH
Jedná  se  o  mezinárodní  tábory  partner-
ských skautských oddílů. Cílem táborů OW-
LISH je formou různorodých „dílen“ motivo-
vat účastníky, aby se začali hlouběji zajímat 
o  problémy  současného  světa  –  chceme, 
aby děti dle vlastní volby hledaly odpovědi na problematické otázky 
v oblastech  životního prostředí,  ekologie,  kultury,  společnosti,  spra-
vedlnosti a víry. Slovenští bratři a sestry nám letos připravili program 
rozdělený do tří bloků: 
Člověk v minulosti  - programový blok s tematickou hrou v průběhu 
celého  tábora. V  tomto bloku šlo hlavně o  týmovou práci,  společné 
hry, soutěže a aktivity s libretem. 
Člověk v krajině - turistika, dobrodružství, romantika slovenské krajiny 
– genius loci – v tomto bloku byly zahrnuty výlety a ukázky tradičních 
řemesel.
Člověk ve skautingu – třetí blok se týkal skautingu a jeho specifik (tá-
boření v podsadách, přepady, vaření na táboře, zručnosti atd.). 

OWLISH 2015 – tábor na Východním Slovensku
1. DEN – již v rámci příprav na předchozí mezinárodní tábory v Němec-
ku a Itálii jsme uskutečnili přípravný den. Postupem času jsme zjistili, 
že to samé před dávnými časy dělala i „Společnost Hudsonova zálivu“, 
která se pouštěla v 18. století (slavných dobách obchodování s kožeši-
nami v Severní Americe) na dobrodružné akce až po pečlivé přípravě. 
Na výpravy se vyráželo s obrovským nadšením, ale první noc zálesáci 
vždycky tábořili jen pár mil od sídla společnosti. To jim umožnilo vše 
uspořádat a pečlivě popřemýšlet o výstroji i zásobách – pokud by něco 
zapomněli, bylo snadné se pro to vrátit. Rozvážný začátek ušetří ces-
tovatelům pozdější obtíže.
My tedy též první večer a noc strávili v Jevíčku, kde jsme zkontrolovali 
vybavení, nastudovali mapy, nabalili věci od aut a v klidu se vyspali, 
aby byl následující den pohodový a předznamenal tak celou akci.
2. DEN – brzy ráno jsme vyrazili východním směrem a odpoledne doje-
li na tábořiště vzdálené cca 2km od nejbližší vesnice – Sedlice. Pro slo-
venský skauting je typické, že tábory staví na „holé louce“, tudíž jsme i 
my museli postavit od základu veškeré táborové stavby = podsadové 
stany, hangár, kuchyni, kadibudky, umývárku, … až bylo vše hotovo, tak 
jsme mohli večer věnovat seznamovacím hrám.
3. DEN – prokládána hrami probíhala hlavně dostavba tábora = stožár, 
brána, sprcha, odpadkové koše, slavnostní ohniště. Večer proběhl za-
hajovací oheň, který nás uvedl do tábora.
4. DEN – nás čekal první „velký zážitek“ – celodenní sjezd řeky Hornád 
na raftech. Po tomto sjezdu pro nás byla připravena prohlídka pamě-
tihodností města Košice.
5. DEN – byl věnován „slovanským řemeslům“, kdy  jsme si mohli mj. 
vyzkoušet pletení košíků, modrotisk, práci na hrnčířském kruhu a ko-
vářství. Na večer byla přichystána velká noční hra. 
6. DEN – další z dlouhých výletů – tentokrát do Slovenského ráje. Nád-
herný kout slovenské přírody – soutěsky, žebříky, vodopády. Navíc pro 
nás byl připraven adrenalinový sjezd z Kláštoriska do Spišských Tomá-
šoviec na koloběžkách a horských kolech.
7. DEN – opět velký výlet – na monumentální (nikdy nedobytý) Spišský 
hrad, po jeho komponované prohlídce z věží až do mučírny jsme ještě 
zajeli na prohlídku královského města Levoča. 
8. DEN –  „Český den“ = pro účastníky  tábora  jsme měli nachystané 
naše tradiční hry, rukodělky a jídla. Odpoledne k nám zavítal sokolník, 
který měl připraveno představení mnoha dravých ptáků v akci. V noci 
se uskutečnil  „přepad tábora“ – typická to slovenská kratochvíle. Ří-
zené přepady táborů jsou prý na Slovensku časté a dlouho plánované 
– vedení tábora o nich dopředu ví a slouží k prověření kvality a ostraži-
tosti nočních hlídek. Nás přepadli skauti z Lučence a jejich přepad byl 
(na štěstí pro nás) neúspěšný…
9. DEN – „Slovenský den“ – slovenští bratři a sestry nám oplatili den 
předešlý.  Skauti  z  Lučence  si museli  neúspěšný  přepad  odpracovat. 
Večer jsme mohli strávit v táborové čajovně.

10.  DEN  –  dopoledne 
jsme měli možnost pře-
konat cca 100 metrovou 
lanovku  přes  nedaleké 
údolí.  Odpoledne  bylo 
věnováno  přípravě  vel-
kého závěrečného ohně. 
Zakončení  tábora  bylo 
velice emotivní, mj. jsme 
se  dozvěděli,  kdo  byli 
naši  ANJELICI  –  na  za-
čátku  tábora  si  každý 
účastník  vylosoval  jmé-

no jednoho táborníka, jemuž se snažil každý den dělat dobré skutky, 
ovšem tak nenápadně, aby na svého dobrého andílka obdarovávaný 
nepřišel…. 
Zde  pár  slov  dětí  z  táborové  kroniky:  „…panovala  krásná  atmosféra 
hřející u srdce. Každý jsme si v záři ohně uvědomovali, kolik přátel jsme 
zde získali a kolik krásných vzpomínek si odvezeme domů.“
11. DEN – závěrečná focení, balení, bourání táborových staveb, úklid 
tábořiště,  loučení, slzy dojetí, odjezd směr Košice. V Košicích jsme se 
ubytovali ve skautské klubovně a dle chuti buď odpočívali (což bylo po 
náročném táboře na místě), či vyrazili do města.
12. DEN – brzy ráno přesun do Vysokých Tater, kde jsme se nádhernou 
Studenou dolinou, plnou vodopádů, vydali přes Rainerovu chatu smě-
rem na Skalnaté pleso. Po celodenním výšlapu jsme se na noc přesunu-
li do Bobrovecké doliny, kde jsme přespali pod širákem.
13. DEN – nás čekala již jen cesta domů.
OWLISH 2015 byl úžasnou akcí, na kterou budeme dlouho vzpomínat 
a těšit se na další pokračování, již čtvrtý OWLISH v řadě.

Mgr. Petr Votroubek
28. oddíl skautů „Petra Müllera“ Jevíčko
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Obec Biskupice

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2015 je sice minulostí, ale s potěšením musím konstatovat, že byl pro naši obec úspěšný  
a to nejen tím, že se nám podařilo uspět v soutěži Vesnice roku, kde jsme získali oranžovou stu-
hu, ale také tím, že jsme otevřeli první část technického zázemí obce v bývalém areálu JZD, a tím 
jsme získali prostor pro setkávání občanů, který nám v naší obci chyběl.  Potěšující je také fakt, 
že jsme na tuto etapu získali prostřednictvím Pardubického kraje dotaci ve výši 1,6 mil.Kč. Proto 
i v  roce 2016 chceme pokračovat v další etapě, která by měla zahrnovat úpravu venkovních 
prostor areálu a kterou bychom chtěli dokončit nejpozději do konce září 2016 tak, aby mohla 
být otevřena při příležitosti 18. ročníku Kaléšku, který bude letos o to slavnější, že v roce 2016 
tomu bude již 300 let, kdy v obci začala tradice pálení lahodného biskupického moku. Prioritní 
akcí v obci bude také výstavba komunikace k novým rodinným domům u hřbitova. 

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych Vám jménem svým a celého zastupitelstva obce popřál hodně 
zdraví, štěstí, osobní pohody a spoustu radostných okamžiků v novém roce 2016. 

Dalibor Šebek,  starosta obce

Společenská rubrika
prosinec 2015

Naši jubilanti

Věra Šnajdrová

Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

300 roků jsme tu 
pro Vás

V roce 2016 oslavíme 300 roků co Libštejnští 
z  Kolowrat  postavili  panskou  palírnu  v  Bis-
kupicích  a v roce 1716 zahájili pálení. Od té 
doby  její  zaměření  prodělala  mnoho  změn  
a vystřídala se řada majitelů, ale jsme tu stále 
pro Vás.
Abychom si důstojně připomněli toto výročí, 
prosíme všechny občany Biskupic a širokého 
okolí, pokud mají  jakékoliv předměty či do-
kumenty z minulosti palírny, aby je věnovali či 
zapůjčili (např. viněty, skleničky, vzpomínkové 
předměty, doklady o pálení či účasti v druž-
stevní palírně apod.).
Pokud možno dostavte  se  osobně  na palír-
nu nebo volejte – p. Káňa 737 106 620. Všem 
děkujeme!

O nejlepší Biskupické guláš O nejlepší Biskupické guláš

Mikuláš Rozsvěcování stromečku

Rozsvěcování stromečku Rozsvěcování stromečku

Vánoční dílna Vánoční dílna
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ZAJÍMAVOST Z NEDÁVNÉ HISTORIE

Tržby 1959 1960 Vzrostly o

Zálesí – prodejna 298.452,78 Kčs 331.830,94 Kčs 33.378,16 Kčs

Biskupice – prodejna (s. Henčl) 927.319,86 Kčs 958.072,21 Kčs 30.752,35 Kčs

Biskupice – masna (Valouchová) 211.135,88 Kčs 215.431,95 Kčs 4.296,07 Kčs

Biskupice - pohostinství 314. 197,77 Kčs 314.527,85 Kčs 325,08 Kčs

Biskupice celkem 1,751.106,29 Kčs 1,819.862,95 Kčs 68.756,66 Kčs

Spotřeba za rok 1960 Zálesí Biskupice Biskupice celkem

mléko v hl 124 310 434 hl

pivo v hl 156 342 498 hl

víno v l 360 2.584 2.944 litrů

kořalka v l 120 1.485 1.605 litrů

sirup v l 720 2.400 3.120 litrů

chléb v q 279 372 651 centů

mouka v q 60 96 156 centů

rýže v q 4 60 64 centů

cukr v q 24 120 144 centů

tuky a oleje v kg 510 1.560 2.070 kilogramů

máslo v kg 624 1.560 2.184 kilogramů

sádlo v kg - 665 665 kilogramů

maso v kg - 5.991 5.991 kilogramů

uzeniny v kg - 3.209 3.209 kilogramů

koňské uzeniny v kg - 652 652 kilogramů

mýdlo v kg 360 1.200 1.560 kilogramů

CO ZAKOUPILI OBČANÉ V OBCI:

Rozbor
Uvážíme-li, že naše obec čítá 610 obyvatel, potom každý občan, včetně těch nejmenších v peřince za rok 1960 spotřeboval:

 81,6 litrů piva           106,6 kilogramů chleba
 71,1 litrů mléka           25,5 kilogramů mouky
   5,1 litrů sirupu           10,4 kilogramů rýže
   4,8 litrů vína             23,6 kilogramů cukru
   2,6 litrů kořalky              
                     1,9 kilogramů mýdla

Rozbor nám ukazuje, že na každého občana Biskupic bylo jen v našich prodejnách nakoupeno poživatin za 2.983,38 Kčs, což je o 112,71 
Kčs více než v roku 1959.
Mimo výše uvedené zboží prodejna v Biskupicích prodala:  4 ložnice  6 obývacích pokojů  300 kusů matraček 

autor:  František Plech

Návštěva Mikuláše v Biskupicích
V  sobotu  5.  prosince  2015  ve  večerních hodinách navštívil  Biskupice 
Mikuláš  se  svým  početným  doprovodem  -  andělem,  třemi  velkými, 
chlupatými  čerty  a  čerticí.  Děti měly  pro Mikuláše  připravené  hezké 
básničky, písničky a tak jim mohl Mikuláš rozdávat balíčky se sladkost-
mi, ovocem a malou hračkou, které měl pro ně zase připravené on. Děti 
také slibovaly, že budou poslouchat rodiče, uklízet si hračky, oblečení 
atd., no prostě, že budou moc a moc hodní. Některé děti se odvážily 
a na umouněné čerty si sáhly. Hodná čertice děti podarovala zlatými 
dukáty z pekla. Mikuláš  s  čerty a andělem dětem slíbili,  že  je  za  rok 
opět navštíví.

                                                                          Helena Neuerová

To nejlepší z jižní Evropy 
V pátek 20. listopadu 2015 v 18.00 hodin se konala v Biskupicích před-
náška na téma „To nejlepší z jižní Evropy“, přednášel pan Mgr. Adam 
Wiltsch. Pan profesor nás díky své přednášce zavedl do míst, kam se 
řada z nás osobně nikdy nedostane. Jeho poutavé vyprávění bylo pro-
loženo spoustou obrázků a osobních zážitků. Ještě jednou bych chtě-
la přednášejícímu poděkovat za velmi krásně připravenou přednášku  
a doufám, že se již nyní můžeme těšit na další. 

                                                                        Helena Neuerová

 3,3 kilogramů tuků       9,8 kilogramů masa 
 3,5 kilogramů másla      5,2 kilogramů uzeniny
 1,0 kilogramů sádla     1,0 kilogramů koňské uzeniny
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Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci lednu:
 Karel Zezula
 Zdeněk Koukol
 Anna Gošová

Gratulujeme a přejeme
spokojenost a pevné 
zdraví v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Dění v mateřské škole
S blížícím se koncem roku měly děti v chornické mateřské škole bohatý program. Navštívila nás 
zdravotní sestřička paní Klvačová, seznámila děti s pravidly poskytování první pomoci, kterou 
si mohly vyzkoušet na plyšových kamarádech. Bohatou účast mělo společné tvořivé odpole-
dne, kde si rodiče se svými ratolestmi vyrobili vánoční dekoraci a upekli perníčky, které si děti 
následující den s radostí nazdobily a připravily na hostinu k mikulášské nadílce zajištěnou ve 
spolupráci s žáky 9. třídy základní školy. Pilně jsme připravovali program na vánoční besídku 
pro potěšení našich nejbližších. A teď už se jen těšíme, až nás zanedlouho ve školce navštíví  
Ježíšek.

Vážení spoluobčané,
přejeme Vám touto cestou 

do nového roku 2016 
především pevné zdraví 

a spokojenost.

Obecní úřad Chornice

Vážení spoluobčané,

Nová technika 
pro obec

V rámci projektu „Svážíme bioodpady z obce 
Chornice“  jsme pořídili nové vozidlo GAZelle 
4x4 včetně 2 kontejnerů a štěpkovač. Technika 
bude sloužit pro údržbu obce a veřejné zele-
ně. 

  Milan Ševčík, místostarosta

Vánoční akademie
Po roce zas vládne vánoční čas, který si zpříjemňujeme vánočními dílnami a akademií. Ta se 
každoročně koná v prostorách krásně vyzdobeného kulturního domu a nabízí rozmanitá vy-
stoupení pod taktovkou dětí z mateřské a základní školy. 
Nejvíce byla  zastoupena  taneční  vystoupení,  k  těm nejzdařilejším patřily  roztleskávačky,  ta-
nečníci country, zumby a ZUŠ. K netradičním číslům patřila Light stick show a ukázka, jak se dá 
pohrávat s jojem. Již nepsanou tradicí je vystoupení chemiků, tentokrát se scénkou „Recepis“. 
Celý program byl protkán recitací, od těch starších i s humorným podtextem. 
Hodina a půl uběhla jako voda, diváci odcházeli dozajista vánočně naladěni, úsměv jim vykouz-
lily snad i výrobky žáků, které si mohli za dobrovolný příspěvek odnést domů.
Závěrem bych chtěla jménem základní a mateřské školy popřát všem klidné Vánoce a spoko-
jený rok 2016.

Mgr. Alena Továrková
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Mikulášská nadílka
K  adventnímu  času  neodmyslitelně  patří  
sv. Mikuláš se svojí družinou. V Chornicích ve 
škole procházel průvod čertů, andělů a Miku-
láše  již v pátek 4. 12.
Mikuláš,  dva  andělé  a  devět  čertů  navštívili 
nejdříve 1. stupeň. To bylo slziček a slibů! Jak 
se budou všichni učit a poslouchat paní učitel-
ky a hlavně rodiče. V pekelnické 4. a 5. třídě, 
plné malých čertic a čertíků, výstražně využili 
velcí  čerti  i  pytle na  zlobivce,  ale nakonec  si 
nikoho  neodnesli  a  štědrý  Mikuláš  všechny 
obdaroval balíčky. 
Ve  školce  už  některé  děti  brečely  a  křičely 
ještě před tím, než Mikuláše, doprovázeného 
bandou  čertů  vůbec  spatřily.  Ale  za  krásné 
básničky a písničky dostali předškoláci neje-
nom  mikulášskou  nadílku,  ale  také  pekelně 
černou šmouhu na tvář pro štěstí.
A nakonec ti nejzlobivější z 2. stupně. Tam se 
s nimi  čerti nemazlili,  cpali  je do pytlů hlava 
nehlava,  kluky  i  holky.  Někteří  se  vykoupili 
říkankou. Nakonec se nad všemi  laskavý Mi-
kuláš slitoval a, jak už to tak bývá, všechny ob-
daroval malou sladkostí a čerty zahnal zpátky 
do pekla.
Můžeme zhodnotit, že všichni byli spokojeni, 
nikdo se vlastně vůbec nebál a nyní už se mů-
žeme těšit na Ježíška.

Mgr. Ivana Korcová

Koncert Lucie Bílé v Chornicích

Zásahové vozidlo
Obec  za  přispění  Krajského  úřadu  Pardubic-
kého kraje  zakoupila naší  zásahové  jednotce 
nový dopravní automobil. 
Devítimístný  FIAT  PROFESIONAL  nahradil  po 
32 letech již nevyhovující vůz AVIA. Toto  nové 
vozidlo bude sloužit k dopravě hasičů k zása-
hům  a  přepravě  pomocného  materiálu  po-
třebného pro zásah.

        Milan Š.

Martina Němcová ve spolupráci  s Obcí Chornice Vás zve na akci

               Zimní tvoření pro děti
Akce se uskuteční dne 22. 1. 2016  od 16.30 hodin 

v kulturním domě v Chornicích

Děti mladší 7 let v doprovodu 
dospělé osoby.

Vstupné 30,- Kč

Akce



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

18 /   Leden 2016

v sobotu 28. listopadu 2015 před první adventní nedělí se 
naše Centrum života a podnikání proměnilo v příjemné 
předvánoční  tržiště.  Prodejců  i  rozmanitého  zboží  bylo 
dostatek, hostů stejně tak. Snad si každý našel vhodnou 
pozornost, která by potěšila blízké. A kdo si nechtěl kou-
pit nic,  alespoň vychutnával  atmosféru adventu, provo-
něnou lahodným punčem.
Setkání s přáteli je samozřejmou součástí trhů. Přejme si, 
abychom se všichni opět příští rok sešli.
Za pomoc při organizaci patří poděkování mnoha dob-
rovolníkům.

  Obecní knihovna a Sbor pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice
Adventní trhy na Dvoustovce

Čertovské půjčování 
s Mikulášskou nadílkou 2015
je neodmyslitelnou součástí adventního období, na něž 
se děti těší stejně jako na Vánoce.
I  do  knihovny  přichází  každým  rokem  celá  družina  - 
Mikuláš  čert  i  andělé.  V  půjčovní  páteční  odpoledne 
4. prosince si postupně přicházeli malí čtenáři vypůjčit 
knihu na dlouhé večery, Mikuláš zhodnotil jejich posluš-
nost a pokud byl i čert spokojen, dostaly děti malou na-
dílku. Děti, které nepospíchaly domů, mohly si nazdobit 
perníček  nebo  nakreslit  obrázek  k  výzdobě  knihovny. 
Knihovnice děkuje všem za pomoc i návštěvu.

Odpady – díl čtvrtý
NÁPOJOVÉ   KARTONY

  V nápojových kartonech kupujeme mléko, víno, džusy a jiné ná-
poje. Ročně jich každý člověk vyhodí 1 – 3 kilogramy. 
  Nápojové kartony jsou takzvaně vrstvené obaly – skládají se ze 
tří vrstev: papíru, hliníkové folie a polyetylenové folie. Papír, který se 
na jejich výrobu používá, má velmi dlouhá vlákna, a proto o něj mají 
papírny poměrně velký zájem.
  Před  uložením nápojového  kartonu  k  třídění  je  třeba  obal  vy-
pláchnout, aby v něm nezůstaly zbytky potravin a dobře sešlápnout 
– pak se jich do nádoby vejde více. Není třeba odstraňovat plastový 
uzávěr. 
  Barva  pro  třídění  nápojových  kartonů  je  oranžová.  Mohou  se 
třídit  do oranžových  kontejnerů  a pytlů  nebo  společně  s  papírem 
(modrý kontejner) či plasty (žlutý kontejner). 
  Protože obec Jaroměřice nemá samostatný kontejner na nápojo-
vé kartony, rozhodli jsme se zavést pro tuto komoditu pytlový sběr. 
Společně s tímto číslem zpravodaje dostáváte pytel určený na sběr 
nápojových kartonů a můžete se zapojit do soutěže. 

SOUTĚŽ
  Pytel  naplněný  nápojovými  kartony,  označený  Vašim  jménem  
a číslem popisným, můžete odevzdat na Obecním úřadě, v knihov-
ně,  v  Základní  škole  nebo  ve  Sběrném dvoře.  Zde  také dostanete 
pro další třídění nový. Po celý rok se budou hmotnosti odevzdaných 
nápojových kartonů sčítat a koncem roku se vyhlásí vítězové sběru. 
Připraveny budou dvě sady zajímavých cen. Jedna pro tři neúspěš-
nější  sběrače a o druhou sadu se bude  losovat ze všech ostatních 
účastníků sběru.  
  Pokud nemáte zájem soutěžit a přesto se rozhodnete nápojové 
kartony třídit, pak plný pytel vhoďte do kontejneru na papír.  

                                         Mgr. Iveta Glocová

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V  měsíci  lednu  své  významné  narozeniny 
oslaví naši spoluobčané:
Abrahámová Olga 
Hotařová Albína
Hruda Karel
Najerová Anna
Petrželková Růžena
Podlezlová Ludmila
Přidalová Leontina
Smékalová Libuše
Spíchalová Ludmila
Turečková Hermína
Vystavěl Karel
Zacharová Olga
Přejeme všem jmenovaným v novoroční 
i následující dny pohodu a především zdraví.

V měsíci prosinci se narodila

Ema Tillerová
Holčičce a jejím rodičům 
přejeme hodně 
společných radostí.

narodila

rodičům
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vecké chaty. Po dvou chudých sezonách, kdy 
na výřadu mnoho zvěře nebylo, všichni oče-
kávali lepší výsledek. A ten se také dostavil.
Již první rány, které se s ozvěnou nesly lesem, 
svědčily o přítomnosti divočáků. Tak, jak bě-

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc leden 2016                              

Výstavní  síň  Centra  života  a  podnikání  (  VS) 
Výstava „Vánoce s Marií Fischerovou - 
Kvěchovou“  Zpřístupněno  v  době  provozu 
knihovny  do  10. 1.,  PO,  ST    9-11,  13  –16,    PÁ  
13  -  18,   Ve dnech 25. - 28. 12. otevřeno od 
14.00 do 16.00 h, jinak na tel: 778 086 380
Od 4. 1. 2016 zahajuje  Obecní  knihovna  (OK) 
další  ročník  úspěšné  celoroční  literární  soutěže 
„LOVCI  PEREL“
6. 1., středa,  16.30  h,  klubovna  CŽP Společné 
snižování nákladů na elektřinu a zemního 
plynu s Lad. Přichystalem -  e-CENTRE
9. 1., sobota  8.30  h  požehnání  koledníkům  
v  Dolním  kostele,  od 9.00 h TŘÍKRÁLOVÁ 
SBÍRKA
10. 1., neděle,  14.00  hodin,  VS Novoroční 
přípitek s JEČMÍNKEM, společné  posezení  
s  cimbálovou  muzikou,  lidovou  písničkou  
a dobrým vínem, malá tombola, vstupné 20,- Kč
11. 1. - 11. 2.,  VS,  v  půjčovní  hodiny  knihovny  
PO, ST  9-11, 13 –16,  PÁ 13 -18 Má vlast cestami 
proměn,  putovní  výstava  Entente  Florate.cz, 
ukázky z různých koutů naší republiky před a po 
rekonstrukcích památkových objektů
15. 1., pátek, od 16.00 h klubovna a od 18.00 VS 

Poradenství a beseda s výživovou poradkyní 
M. Kolářovou 
17. 1., neděle, 9.00-18.00 h, VS, klubovna Kurz 
paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
23. 1., sobota, 16.00  h,  ZŠ,  prostory    družiny 
MEDITACE s Broňou Rotherem
Program bude v průběhu měsíce upřesněn

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                  
Mateřské centrum Sluníčko s Pavlínou 
Liškovou, v mat. centru provoz bude upřesněn
Kurz angličtiny s ing. Ludmilou Charvátovou  
v klubovně CŽP, pondělky od 17.00 h
Masáže s fyzioterapeutkou p. DiS. Petrou 
Hanouskovou, v mateřském centru CŽP 
pondělky  od  16.00  hodin,  objednání  přímo  
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524 
Pilátes s Mgr. Janou Kamenou ve výst. síni 
CŽP, pondělky od 17.30 h
Kurz keramiky s Pavlínou Liškovou v mat.  
centru CŽP, (bývalá ordinace) středy 15.30-17.00 h
Cvičení SM systém s Bc. Lenkou Kořenářovou 
ve výst. síni CŽP, středy od 18.00h

Cvičení BODYFORM s Bc. Lenkou Kořenářovou 
ve výst.síni CŽP, středy od 19.00h
Jóga, tchai-chi s p. Marií Pazdírkovou ve výst. 
síni CŽP, Út, St, Čt vždy od 16.30 hodin   
Případné změny budou oznámeny, kontakty 
OK  461 325 300, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,  
www.jaromerice.cz
http://www.jaromerice.knihovna.cz               

Poděkování a Novoroční přání
Děkuji malým i dospělým čtenářům a hostům 
Obecní knihovny za stálý zájem o dobrou 

četbu, za účast na připravovaných vzdělávacích, 
zábavných či tvořivých akcích, všem ochotným 
a obětavým pomocníkům, bez nichž by nebyl 

program vždy tak pestrý a bohatý,
za spolupráci se Sborem pro občanské 

záležitosti, Základní školou, Obecním úřadem 
a ostatními organizacemi. Věřme, že dobré 

vztahy potrvají i nadále a budeme se ve zdraví  
a pohodě setkávat i v roce 2016.

Za Obecní knihovnu Helena Vykydalová                                        
Za SPOZ Mgr. Věra Grimmerová

        
          

Štědrost  svatého Huberta
Jako se již stalo tradicí, sešli se členové jaro-
měřického mysliveckého spolku u svého po-
mníčku patrona myslivců sv. Huberta, aby po 
roce přímo v terénu sklidili plody své celoroč-
ní chovatelské práce. V sobotu osmadvacáté-
ho listopadu se uskutečnila v lokalitě Lavičná 
naháňka na černou zvěř.
Počasí  bylo  letos  k  přibližně  šesti  desítkám 
lovců,  několika  desítkám  honců  a  odpoví-
dajícímu  počtu  lovecky  upotřebitelných  psů 
mimořádně  příznivé.  V  horních  partiích  lesa 
bylo  mírně  „pocukrováno“,  svítilo  sluníčko, 
teplota byla lehce nad nulou, jen občasný vě-
třík  připomínal,  že  už  vládne  paní  Zima. Na 
programu  byly  celkem  tři  leče  s  přestávkou 
na nezbytné občerstvení v podobě vynikající 
opečené zvěřinové klobásky na ohníčku u lo-

Vánoce s Marií Fischerovou – Kvěchovou v Jaroměřicích

žel čas, přibývalo i ulovených kusů, které po-
stupně již vyvržené snášeli honci k terénnímu 
vozidlu, aby je později odvezlo na slavnostní 
výřad k větvemi a zapálenými ohni ozdobené 
ploše u svatohubertského pomníčku. Odpo-
ledne se pomalu loučilo s krajem pod Lavič-
nou a Kalvárií, když myslivci se všemi tradiční-
mi poctami nastoupili k slavnostnímu výřadu. 
Svatý  Hubert  k  nim  tentokráte  byl  štědrý  – 
ulovili celkem deset kusů zvěře černé, jedno-
ho koloucha jelena sika a jednu lišku. 
Večerní čas poté patřil poslední  leči s neod-
myslitelnou  tombolou,  která  se konala  v  re-
stauraci U Trojanů.  Nálada byla vynikající, ne-
chyběla nefalšovaná myslivecká  latina, proto 
se dlouho nikomu nechtělo domů…  

PhDr. Oldřich Koudelka 

tak byla nazvána výstava na závěr roku 2015. 
Každým  rokem  je  ve  výstavní  síni  knihovny 
množství Betlémů od různých řezbářů i jiných 
výtvarníků z regionu i z daleka. Letos se na-
skytla  vzácná  příležitost  vystavit  část  tvor-
by  umělkyně  Marie  Fischerové  –  Kvěchové 
(1892-1984).
Především  kresby  s  vánoční  a  zimní  téma-
tikou,  ale  i  ilustrace  k  pohádkám,  knihám  
a  soubor  kreseb  chodských  krojů  nám  pro-
půjčila  paní  Helena  Kratochvílová,  vnučka 
známé malířky. Velice se těšila, že se zúčastní 
vernisáže 11. 12. 2015, ale bohužel, onemoc-
nění jí nedovolilo Jaroměřice navštívit.
Velký Národopisný betlém MKF  propůjčil do 
výstavní  síně Centra  života  a  podnikání  pan 
Stanislav  Dostál  z  Přerova.  Téměř  všechny 
vydané  knihy  autorky  jsou  součástí  výstavy. 
Pamětníci  vzpomínají  na  slabikář  Poupata,  
z něhož se učili číst, aniž by si uvědomili, že 
autorkou je právě jmenovaná výtvarnice.
Vernisáž výstavy  -  to byl malý vánoční kon-
cert před svítící jedličkou, na němž vystoupili 
žáci ZUŠ Jevíčko s žesťovými nástroji pod ve-
dením p. uč. Pávka a pěvecký soubor ZŠ Jaro-

měřice pod vedením ředitele Mgr. Fr. Václavka  
a  vychovatelky  p.  Soni  Valentové.  Vánoční 
melodie harmonicky ladily s něžnými kresba-
mi MFK. 
Paní starostka Mgr. Iveta Glocová poděkovala 
za uskutečnění  výstavy,  zdařilý  kulturní pro-
gram a pozdravila s vánočním a novoročním 
přáním hosty zaplněnou výstavní síň.
Dopis paní Kratochvílové,  vnučky MFK, o  ži-
votě a tvorbě její babičky s přáním omamných 
Vánoc,  jak  je prožívala v dětství, byl přečten 

na závěr. Působivost slov vytvořila v mnohých 
dojem  vzpomínek,  vzácné  sounáležitosti  
a přátelství.
Kéž by tomu tak bylo  i v příštím roce. S po-
děkováním  za  přípravu  a  průběh  výstavy  
a s přáním všeho dobrého se rozloučila

              Helena Vykydalová, knihovnice
                                                                      Obecní knihovna Jaroměřice
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Koupím byt v Jevíčku. Tel.: 721 332 622.

Nejlevnější Hypotéky!!! Nabídky a akce od všech bank.
Kalkulace na kaderka@lmlfinance.cz, 777 872 356.

Kaderka Lubomír, regionální ředitel LML Finance s. r. o.

Hledám ke koupi rodinný dům v Jevíčku nebo 
v nejbližším okolí. Opravy nevadí. 

Tel.: 774 193 566.

Pronajmu byt v rodinném domě v Jevíčku. 
Telefon 602 751 543.

 

www.gymjev.cz  

DRUHÝ DEN        
  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

  Nabídka: 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Ukázka výuky v oboru Kombinované lyceum: 

      - zeměpis (8.00 hod., 2. poschodí)  
- matematika (10.55 hod., 2. poschodí) 
- anglický jazyk (12.45 hod., 1. poschodí) 

 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
 

ve čtvrtek 14. ledna 2016 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00 hodin do 16.00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MĚSTO JEVÍČKO A OBLASTNÍ CHARITA  

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 
 

BENEFIČNÍ 
TŘÍKRÁLOVÝ  
KONCERT 
 
KDY: 10. LEDNA 2016 v 18 HODIN 
KDE:  JEVÍČKO - KOSTEL NANEBEVZETÍ  
                                           PANNY MARIE 

 
     

 vstupné dobrovolné 
                                                                                             Město Jevíčko 
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INICIÁLY  1
Literární a vlastivědný čtvrtletník Jevíčského zpravodaje               

Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou první číslo již druhého ročníku Iniciál - literární a vlastivědné přílohy Je-
víčského zpravodaje.  Po loňském obrození našeho literárního sdružení a jeho listu jsme se rozhodli 
prokopat, přihnojit a pozalévat též pole vlastivědná. Jelikož probíhá současně i obroda Historic-
ko-vlastivědného kroužku Malá Haná (dále jen HVK), máme za to, že právě kooperace místních 
literátů s tímto slavným, ve své době nesmírně činorodým a díky panu Ing. Janu Suchomelovi 
s naším muzeem navěky spojeným kroužkem bude tím nejlepším a nejpřirozenějším východis-
kem. Značky Iniciály a HVK mají přec nemálo společného. Vedle členů působících souběžně v obou 
uskupeních a vedle téhož zaměření na dějinnou paměť naší kulturní i přírodní krajiny prožívaly 
oba spolky své zlaté časy v devadesátých letech minulého a v první dekádě stávajícího století, 
kdy byly utvářeny a postupně expandovaly. Historicko-vlastivědný kroužek se vedle vzorné péče  
o místní muzeum a historicky cenné artefakty a relikty zasloužil i o nejednu hodnotnou publika-
ci, jež v tomto období hojně vycházely. Zvláště poutavé jsou kupříkladu Paměti z doby národní-
ho, hospodářského a kulturního probuzení Jevíčka (1996) z pera Jana Vrbického či Suchomelovo  
Čtení o Jevíčku a Malé Hané: minulost a současnost (2007). V příštích číslech Iniciál se hodláme 
k práci a publikační činnosti HVK postupně vracet, abychom oprášili nejen všechny vydané knihy, 
nastřádané a zvelebené předměty a relikty minulosti, ale rovněž tak aby byli důstojně připomenuti 
i všichni zasloužilí členové HVK, kteří nám tu nemálo zanechali.  
Publikačně úspěšné bylo paralelně s HVK i Literární sdružení Iniciály, to dokonce na okresní úrovni. 
První Iniciály vyšly jako literární příloha Novin Svitavska již v prosinci roku 1998, aby se posléze 
na delší čas etablovaly jako měsíčník v sobotní příloze Svitavského deníku. Náš čtvrtletník tedy vy-
chází již ve své třetí řadě, od druhého ročníku rozšířen o historicko vlastivědnou část, a jako ve své 
primární ambici je i nadále otevřen všem literárním tvůrcům, pastýřům slov, fantastům i sběračům 
příběhů, stejně jako dokumentaristům či archivářům historických pravd a událostí.     
Aktuálně nás mile potěšily příspěvky solitérního básníka a zasloužilého pedagoga, legendárního 
emíra školních pozemků pana učitele Josefa Skácela. Ve formální preciznosti jeho limeriků rezonuje 
pravda o důsledcích lidské naivity a hlouposti a jako na podnosu je skrze ně akcentováno s  již vel-
kým nadhledem to, s čím se naši mladí, nadějní tvůrci teprve začínají smiřovat. A rovněž tak cenné, 
ba přímo drahocenné jsou povídky z díla Ferdinanda Kozelka (1906 - 1952), jehož pozůstalost nám 
poskytla autorova dcera a naše milá sestra paní Anna Langerová. Vedle stoické malohanáčtiny zde 
dušička zaplesá i nad tím, že co bylo, a to ve všech časech - válka neválka, stále je a podle všeho 
nejspíš přetrvá. Tedy že abstinovat se na Malé Hané bohdá nebude! 
I tož se, milí čtenáři, při četbě dobře pobavte a klidně si k tomo štvrťáček kořalke taky nalite!    

       Za Iniciály Ruda B. Beran
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LEDEK
Ferdinand Kozelek

Právě sem se dověděl, že měl pohřeb Lojzek 
Štarnovské v Opatovicich. Pocházel z Hlochova, 
bel teda Hanák a velké šprymař. Jeho žena, Mil-
ka ji řikale, bela na ňé metr. Lojzek měl to slabó 
stránko, že se rád napil kořalke. Jednó v nedělo mo 
Milka naporóčela, aby šil poledkovat řepo. Lojzek 
zebral mišek s ledkem a šil. Ve Smolkové holečce 
potkal staryho Šombero a ten se ho ptal: „Kampak 
deš, Lojzko ?“ „Eh, do ledkovat řepo“! „Bode pršet, 
prodé to“! „Toš, já vod toho néso“! povida Lojzek  
a ledek Šomberovi prodal.

Šil na Kocórek, kópil si pár štvrťáku kořalke, 
zahrál si kožilke a dom přešil v dobré náladě. Mil-
ka nevěděla, kde vzal penize na kořalko, meslela 
si, že pil na dloh. Do rána přešil takové dyšťéček  
a řepa na jejich polo zrovna skoke ďála a Milka po-
vidá: „Néni přes ledek! Ta řepa před vočema ruste“! 
Lojzek se vošklibne a mesli si: „Ve vosli, Pánbu ten 
ledek seslal dyštěm a pravé ledek sem já dávno 
propil“!

 

Ferdinand Kozelek - osvícený hostinský, vlas-
tenec, literát a hráč na klávesové nástroje 

Ferdinand Kozelek se narodil v roce 1906 ve Velkých 
Opatovicích, kde vyrůstal se svými rodiči a čtyřmi 
sestrami. Rodiče byli drobní zemědělci. Rodinu však 
stihla velká zátěž, když tatínek musel odejít bojovat 
do 1. světové války. Tu upadl do ruského zajetí, od-
kud se vrátil až po šesti letech. Po dobu jeho nepří-
tomnosti musel malý Ferdinand pomáhat mamince 
v hospodářství, aby se uživili.
Ferdinand Kozelek měl pouze základní vzdělání, ale 
projevil se u něho hudební talent. V osmnácti letech 
se začal učit hrát na klavír, později hrál i na varha-
ny. A jelikož toužil po vzdělání, soustavně se o vše 
zajímal a hodně četl. Poté, co se oženil, provozoval 

v Jevíčku hostinskou živnost (nyní restaurace Vesmír); od roku 1937 až do roku 1952, 
kdy zemřel. Měl rád lidi a asi velmi dobrý pozorovací talent. Proto si některé veselé  
i smutné události, které šly kolem něho, zaznamenával do drobných příběhů. Mnohé 
už ale nestačil dokončit.  

                Anna Langerová   

Vyčkejte
Josef Skácel

Nekamenujte proroky,
vždyť nový prorok dělá pokroky.
Vyčkejte, zda se věštby naplní.
Však do tobolky sbírejte si kamení.
To kdyby udělat z vás chtěli otroky.

Intelektuál
Josef Skácel 

Intelektuál - jako ovád
Zneklidňovat má stádo hovad
Každé tele má však svoji zbraň
Příteli, té oháňky se chraň
Pak nenaříkej - „To jsem dopad!“
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GRANÁTE S NÁPOJEM
Ferdinand Kozelek

Mistni rozhlas pozval všecke chlape do 
padesáti let, abe přešle sbirat munico, keró 
zanechale pře hóstopo Němci. Belo toho 
hruza. Každé si meslel, že to všecko Rusi od-
vezó, a voni nám to všecko vodstřelele, aš 
nám velitale vokna. Pré po Němcich nic ne-
potřebojó, maji dost svyho. - Tak se te bed-
ničke nakládale a někeři chlapi se starchem 
třisle, abe jim to pod rocema nevebuchlo.

Parta vodklizeču se rozdělela, jedni 
nakladale, drozi skládale. Ti nakládači još 
všecko dobře prohližele, ale co se nestalo 
pře skládaňó! Pepek Jašku skládá bednič-
ko a povidá: „Chlapi, v této bedničce néni 
munica, to je něco jinšiho“! Bajonetem vo-
tevřel bedničko, a još desatere roce vebira-
le jeji obsah. Co kdo chmatl, to měl. Jeden 
rokavice, drohé svetr, třeti knižko, - obsaho 
nerozoměl, bela německá, - posledni kořist 
zvostala v drápech našeho šenkyře Ferdo. 
Flaška s nečím. Pravda, - každymo patři to,  
k čemo je povolán.  „Tak te máš flaško“ povi-
dá Pepek, „copak v ni može bet ?!“

Dé to sem, podiváme se na to „! Bel to 
takové malé hleněné plocárek, zapečetěné, 
s nálepkó zlatéch klasu. Pepek to votevřel, 
převoněl a povidá: „E kuš tam, chlapi, deť 
to je režná, pravá režná!“ Napil se a podal 
všeckém, abe vochotnale, že je pravá, dobrá! 
Dobrá bela, nigdo se nevotrávil, ale proto-
že nebele za válke chlapi zvekli troňko, moc 
to na ně pusobilo, - belo hnedka po práce. 
Jenom to je divny, že ani jedna puma nebo 
granát, vubec te mine neexplodirovale, deť 
ti chlapi s tém házele jak s balonem a nic se 
nestalo, měle vic andělu strážnéch.

Lovčí
 Vít Václavek *

Kolik už jsi jich zabil?
Možná, že nikdo nezbyl.
Tím tvá práce končí,
nejvyšší lidský lovčí.
Nikdo se o tvojí smrti nedoví,
a možná se uleví tvému svědomí.
Rozluč se se životem,
tohle je konec, jen tak mimochodem.

 * Vít Václavek - student všeobecného oboru 1. ročníku Gymnázia Jevíčko. Ve volném 
čase se věnuje požárnímu sportu. Rád píše povídky s prvky fantasy a básničky.

Psí příběh 
Petr Veselka *

Jmenuji se Donnie a jsem pes (husky).  Celý svůj život jsem odstartoval ve psím útulku, 
ze kterého jsem se zdejchl a stal jsem se denním psím podmostským trampem. Mé zážitky 
nebyly nic moc, teda jednou přišla ta první psí láska.

 Právě pod tím mostem jsem ji potkal. Hotový anděl... krásná a usměvavá, kdežto problém 
se nalézal v tom, ne že by nebyla dost vyvinutá na štěňátka (to měla dobré), ale... (chvíle napě-
tí).... byla člověk. Vlastně jsme se potkali, když jsem se toulal po silnici právě pod tím mostem. 
Jak mě tak chytila před tím kovovým monstrem a odnesla mě stranou, okamžitě jsem věděl, 
že jsme svoji. Pokládá mě na zem. Hladí mě. Usmívá se. A.... chystá se odejít. Jenže já jsem 
jí tak poštěkaný v hlavě, že mě to automaticky, psím stopařským čichem, který právě vycítil 
dobrého člověka, táhne v její trajektorii.

 Jdu tedy za ní. Neotáčí se. Dokud se nezastaví u jakýchsi dveří. Vchází dovnitř. Chci jít za 
ní. Nestihnu to. Stoupám si ke dveřím. Začínám na ně škrábat a skákat. Škrabu... Nic. Teď si 
všímám okna. Lezu na něj. Jestli ji vidím? Jop. Jestli ona mě? Nep. Začíná se stmívat. Každou 
chvílí bude tma a zima. V hlavě mi najednou štěká... tak něco dělej, ať tu nestojíš už na věky 
zmrzlý a vyhladovělý! Začínám tedy dost nahlas štěkat. Nic. Dlouho nic. Ale co... pro ni jsem 
schopný i v klidu zemřít. A málem by tomu tak bylo. Začínám mít šílený hlad. Tma a zima. Čím 
víc mrzne, tím větší je hlad a šance na přežití se mě taky čím dál více zmenšují.

 Najednou.... Přichází k oknu. Chce zatáhnout. Jenže já, jako bych snad vstal z mrtvých, 
začínám škrábat po okně tak divoce, že si mě konečně všimla. Bere mě k sobě a celou noc, 
až do rána, se o mě stará. Snažila se, celou dobu, najít mého majitele, dokud si neověřila, že 
nikomu (zatím) nepatřím. Jen pak další den jde do útulku, že si mě chce nechat jen a jen pro 
sebe. Od té doby jsme svoji. Jo, člověk je nejlepším přítelem psa.  

 
 * Petr Veselka - student humanitního oboru 1. ročníku Gymnázia Jevíčko. Navštěvuje 
ZUŠ v Jevíčku, kde se učí zpívat a hrát na kytaru. Je členem divadelního spolku ZJEV. 

Epigram
Štěpán Blažek

Nezaměstnaní nad padesát let,
máme velké zvýhodnění pro vás.
Ten, kdo ztratí práci, bude si moct hned
koupit lacinější provaz.

Čtenářský klub Základní školy Jevíčko 
Jiřina Finsterlová

Žáci Základní školy v Jevíčku dlouhodobě pracují v literárním kroužku a mediální výchově. 
Společně s žákovskou knihovnou opakovaně organizují v oblasti kultury rozmanité soutěže 
pro jednotlivce a třídní kolektivy. Zúčastňují se odpoledních i dvoudenních výjezdních lite-
rárních akcí, které vyplňují jejich volný čas. V druhé polovině roku 2015 se nám ve škole 
podařilo pro tyto aktivity vybavit podporou sponzorů prostory, kde chceme v této činnosti 
pokračovat a získat další žáky.  Vhodné učebny nám umožní akce, zejména dvoudenní, konat 
ve škole. Vlastní prostory vytváří ojedinělou specifickou atmosféru a pocit sounáležitosti a vý-
jimečnosti klubu, kterého jsou žáci součástí.  Identifikaci s klubem napomohla soutěž o název  
a logo klubu, která se uskutečnila v prosinci 2015. Vlastní zkušenosti a výsledky soutěží (krajské  
i republikové úspěchy) nám ukázaly, že když se žáci dostanou k dobré literatuře, čtou rádi, 
tvoří a osvojují si snadno čtenářské dovednosti.
Založení čtenářského klubu jako volnočasové aktivity vytvoří společenství žáků nad knihou. 
Chceme žáky přivést účinným způsobem ve specifické uvolněné atmosféře bez hodnocení  
a známkování ke čtenářství.  Díky předkládání blízkých témat s využitím osvědčených metod 
méně oficiálním, přátelštějším přístupem si žáci uvědomí, že čtení a literatura není nudná, ale 
může být i zábavná. Sdílení čtenářských zážitků, hovory o knihách, vzájemné doporučování 
knih a práce s literaturou posílí čtenářské dovednosti, sebevědomí i sebedůvěru. Čtenářský 
klub je pro žáky nejen odměnou, ale i motivací do další práce. Klub zahájil činnost v září 2015, 
slavnostní otevření v nových prostorách proběhne v lednu 2016. O činnosti klubu vás budeme 
pravidelně informovat.
Klub finančně podpořili: Město Jevíčko, Czech Blades, s.r.o., Regam, s.r.o.,  Rehau, s.r.o., MMM 
Tour, s.r.o., U Mlsné kočky, Reality Minářová, s.r.o., Ing. Ghassan RACHID, Podlahářství Petr Bom-
bera, SRPS při Základní škole Jevíčko i rodiče, jejichž děti projevují zájem o tyto aktivity.Jaroslav Dostál
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Státní reálka císaře a krále Františka Josefa I. v Jevíčku za I. světové války

Vlastivědné Jevíčko
Vlastivědná činnost má v Jevíčku mnohaletou tradici. Jedním z výraz-
ných kroků národního probuzení ve městě bylo právě založení muzea 
roku 1898. Od svého počátku shromažďovalo cenné sbírky se vztahem 
k městu a okolí a zároveň mělo také štěstí na obětavé správce, kteří 
o něj pečovali bez ohledu na čas a námahu, ať už to byl například 
Emil Tutsch či Jaroslav Mackerle. Muzeu však nebyla souzena jen léta 
příznivá, ale také doby uzavření a přesunutí do Moravské Třebové.  
O ten poslední návrat k životu se zasloužil ing. Jan Suchomel se svými 
spolupracovníky v roce 1998.
Pěstovat vlastivědnou práci znamená také historii studovat, sezna-
movat se s ní a výsledky popularizovat pro širokou veřejnost, zde je 
namístě připomenout dvě jména František Továrek a František Plech. 
S nimi je spjata především skutečnost, že příspěvky o historii města 
tvořily nedílnou součást místního zpravodaje a získaly si značnou ob-
libu mezi čtenářstvem. A nejen to, za uplynulá desetiletí vyšlo mno-
ho zajímavých publikací, již teď lze prozradit, že se máme na co těšit  
i v roce 2016. 

A ještě na jednu stránku věci je zapotřebí upozornit. Místní vlastivědci 
byli vždy vítanými a oceňovanými pomocníky profesionálních histori-
ků, ať už z Olomouce, Brna či odjinud. Dlouholetá a úzká byla i spolu-
práce s vlastivědci ze sousedních Velkých Opatovic.
Proto se mezi autory tohoto čísla objevují osoby domácí i přespolní 
právě v oné naznačené symbióze. Pět let archeologického výzkumu 
germánského sídliště u Jevíčka pro nás krátce shrnul archeolog Eduard 
Droberjar. Se svými tradičními zajímavostmi se připojil František Plech. 
Dozvíme se, jak první světová válka postihla jevíčskou reálku a básní 
přispěla i současná správkyně jevíčského muzea Helena Ulčová.
Zachovejte jevíčské vlastivědě přízeň i nadále, choďte do muzea, na 
výstavy a jiné akce. Historie je pro nás cenným zdrojem poučení, platí 
to obzvláště v dnešní rozbouřené době. I proto se snažíme pokračovat 
v činnosti Historicko-vlastivědného kroužku. Ale o tom zase až příště.

Robert Jordán
 

Zemská vyšší reálka v Jevíčku si již od prvních let své existence 
vybudovala velmi dobré renomé a stala se institucí se zásadním 
významem pro rozvoj vzdělání  na Malé Hané. Stejně tak byla 
významná pro kulturní a společenský život města Jevíčka a jeho 
širokého okolí.
Na počátku I. světové války byla reálka ve stavu trvalého rozvoje 
úspěšného ústavu, který se vyrovnal s počátečními obtížemi, vybavil 
se pro úspěšnou činnost, přešel od zemské pod státní správu a začal 
vychovávat desítky zdatných absolventů.
První světová válka zasadila těžkou ránu poklidnému a perspektivnímu 
vývoji ústavu. Vedle tíživé hmotné situace profesorů i studentů bylo 
vyučování narušováno povoláváním profesorů do armády. Profesor 
Jaroslav Zapletal byl na ruské frontě zajat, vstoupil do legií a vrátil 
se až roku 1920. Obětí války se stal profesor Edmund Kolkop, který 
padl 18. září 1915 u Zielony v Haliči. Smuteční oznámení obsahuje 
XIX. Výroční zpráva ústavu za školní rok 1915/1916. Je zde podrobně 
připomínán celá život profesora Kolkopa, velmi kladně je zmiňována 
i jeho činnost mimoškolní a to jednak vědecká při spolupráci na 
českém slovníku, jednak v různých funkcích v Jevíčku. Mluví se zde 
jako o velmi milém a srdečném kolegovi, horlivém učiteli, laskavém 
vychovateli a upřímném rádci. Pod tímto oznámením jsou dále 
uvedena jména padlých z řad bývalých žáků ústavu.
Podobné informace lze pak nalézt i v dalších výročních zprávách. 
Souhrnnou zprávu obsahuje například XX. Výroční zpráva za rok 
1916/1917. Přidává další jména padlých a referuje i o dalších 
věcech. Jsou zde zmíněni ti studenti a profesoři, kteří dostali nějaké 
vyznamenání. Profesor Josef Prokopec, hodností nadporučík byl 
vyznamenán Signem laudis a německým železným křížem II. třídy. 
Vyznamenání Signum laudis obdržel i absolvent z roku 1912 František 
Sedlák.
Jednotlivě jsou ve výroční zprávě vypočítávání všichni profesoři, kteří 
byli povolání do vojenské služby, 4 z nich byli povolání do služby 
hned 1. srpna 1914, rozhodující bylo zřejmě to, že měli hodnost 
nadporučíka, dalších 7 bylo postupně povoláno během války, dva 
nejmladší suplující učitelé byli tak ve službě jen několik měsíců.
V dalším odstavci jsou jmenovitě vypočítáni všichni studenti  
a abiturienti, kteří kdy nastoupili vojenskou službu. Nastoupit do 
armády museli například hned po maturitě všichni absolventi v roce 
1915, o 2 roky později je následoval i jejich třídní profesor Josef Ryš. 
V následujících školních rocích byla situace obdobná.
Za zmínku stojí ještě jedno jméno, již v roce 1914 musel narukovat 
žák Ján Papánek, Bojoval na italské frontě, kde brzy padl do zajetí. Stal 
se příslušníkem legií v Itálii, do boje se ale nezapojil. V létě roku 1918 
jej povolal Milan Rastislav Štefánik do Říma a pověřil jej redigováním 
legionářského časopisu V boj!. Po návratu z Itálie si dokončil střední 
školu a absolvoval práva na pařížské Sorbonně. Poté začal pracovat 
v československých diplomatických službách. Za II. světové války 

zastupoval prezidenta Beneše v USA. Na jaře roku 1945 se zúčastnil 
jako československý delegát konference v San Francisku, na které 
došlo k založení OSN. Jako člen koordinačního výboru patřil mezi 14 
osob, které formovaly závěrečný text Charty OSN. Od léta roku 1945 
zastupoval ČSR na půdě OSN. Po únoru 1948 vyvolal jednání Rady 
bezpečnosti k situaci v Československu. Na podzim roku 1948 se jej 
pokusila komunistická vláda odvolat, ale neuspěla. Papánek zasedal 
v OSN až do skončení svého funkčního období v prosinci 1950. 
Dlouhá léta se pak věnoval pomoci emigrantům z Československa, 
spoluzaložil Radu svobodného Československa, přednášel na 
významných amerických univerzitách, psal knihy a přispíval do 
různých novin a časopisů. Zemřel v roce 1991 ve věku 95 let.
Zajímavé informace poskytuje i článek pod nadpisem Pomocná 
akce sboru učitelského a žactva. Dozvídáme se, že bylo vybíráno na 
Červený kříž, ale i na různé speciální fondy jako například na protézy, 
na podpůrný fond pro osiřelé studenty po padlých vojácích, na útulny 
pro vojáky apod. Přispívalo se i koupí pamětních listů, válečných 
kokard, námořnických kalendářů, válečných map, pohlednic  
a nálepek.
Studenti se účastnili aktivně tzv. prodejních dnů Červeného kříže, 
pomáhaly jim i dívky, které již v té době mohly na reálce studovat 
jako privatistky. Řádné studium bylo dívkám povoleno až od roku 
1919, tedy mimo záběr tohoto příspěvku.
Upisovalo se i na válečné půjčky a to z několika zdrojů, kromě sbírky 
mezi žactvem a profesorským sborem přispělo i ředitelství ústavu ze 
školních fondů a také podpůrný spolek pro nemajetné studenty.
Nezapomnělo se ani na válečné zajatce, byla jim odeslána bedna 
knih. Mnoho knih bylo také věnováno nedalekému sanatoriu, kde se 
léčili ranění.
Výroční zprávy ovšem ukazují i běžný život školy v té době. Je zřejmé, 
že vyučování nebylo nijak zanedbáváno a profesorský sbor se přes 
veškeré obtíže snažil vychovat z žáků reálky nejen schopné studenty, 
ale také dobré občany. Podařilo se v těchto letech posílit dobrou 
úroveň školy a udržet její postavení v regionu i pro další roky.
Na frontu muselo narukovat více než 50 studentů reálky a 11 
profesorů, někteří se vrátili jako legionáři, 21 z nich však na bojištích 
první světové války padlo. Byli to: Vincenc Burkoň, Adolf Dobeš, 
Alois Fikr, Vladimír Halama, Bohumil Krejcar, Antonín Maršálek, 
Josef Nechuta, Karel Nechuta, František Němec, František Popelák, 
Stanislav Pospíšil, Viktor Růžička, Filip Schuppler, Vojtěch Schüch, 
Karel Synek, Arnošt Ševčík, Jaroslav Šimon, Josef Trčka, Jindřich 
Vašíček, Vladimír Vyhlídal a Hubert Zezula. V naprosté většině se 
jedná o dodnes běžná místní příjmení.
Pamětní deska s jejich jmény byla u příležitosti 40. výročí založení 
školy v roce 1937 umístěna ve vestibulu školy. Za okupace však 
musela být odstraněna, dochovaly se jen fotografie.

Mgr. Robert Jordán
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Občanům Jevíčka se nelíbilo 
uspořádání tajných schůzí obecního výboru
Obecní výbor města Jevíčka uspořádal 30. 11. 1909 již třetí tajnou schůzi. Bylo to špatné  
a občané ji podle zákona z 5. 3. 1862 za tajnou nepovažovali. Stěžovali si dopisem na okresní  
c. k. hejtmanství v Moravské Třebové. Podepsalo se postupně 112 občanů, z kterých 69 uvádím: 
Ed. Steffan – zámečník, Karel Tutsch – kloboučník, Dr. Till – lékař, Boh. Korčák – učitel, Frant. 
Schich  - zámečník, Jozef Krejcar – rolník, Karel Zezula – rolník, Zdenko Jaroš – mlynář, Ferd. 
Fellner – rolník, Vinc. Ritter – Malíř, Ludv. Křivánek – mlynář, Ant. Šafář – kloboučník, Frant. 
Škvarda – strojník tiskařský, Filip Zemene – majitel realit, Jos. Ritter č. 28, Jos. Šir – mistr …, 
Frant. Smékal – tkadlec, Filip Ondra – kolář, Ludvík Stříž – obuvník,  Jos. Kopecký – obuvník, Jan 
Fellner – krejčí, Emil Tutsch – učitel, Frant. Članěk – soudce, Borecký – sládek, Stražický – krejč. 
Mistr, Dr. L. Ledvinka – advokát, Karel Häckel – kloboučník, Leopold Šafář – stolař, Inž. Jan Vrbka, 
Frant. Zemene – měšťan, R. Ullrich – knihtiskař, Šebestík – učitel, Jindřich Beer, B. Poldauf – prof. 
reálky, Jos. Grňa – odb. učitel, Šimák – obchodník, Rostislav Krejcar – majitel realit, Karel Kreus 
– soukromník, Frant. Kritzbach – obchodník, Jos. Moclík – kandidát notářství, J. Zapletal – prof. 
reálky, Vilém Pleský – hoteliér a starosta společenstva hostinských, Vilibald Zezula – měšťan, Ka-
rel Kovařík – c. k. vrchní doz. finanční stráže, Leopold Čelechovský – obchodník, Ferd. Boháček 
– knihkupec, Frant. Janíček – obchodník, Rajm. Pillich – učitel, Arnošt Turek – čalouník, V. Ne-
špor – prof. reálky, Ant. Moclík – odborný učitel, Dr. Rón – c. k. prof. reálky, Frant. Maloha – prof. 
reálky, Jindřich Malec – prof. reálky, Edmund Kolkop – prof. reálky, Hynek Pittauer – ředitel dívčí 
měšť. Školy, Podivínský, Dr. Jar. Lisický – prof. reálky, J. Hromádko – prof. reálky, Josef Ryš – prof. 
reálky, … Hrabě – redaktor, Ph. Mr. Frant. Till -, Jan Vrbický – pokladník záložny, … Střecha c. k. 
notář, Julius Mackerle – stavitel, Karel Till – lékárník.

Proč jmenný seznam a povolání uvádím, aby současná generace v Jevíčku žijící, se alespoň se-
známila částečně s obyvatelstvem, žijícím v Jevíčku před 106 lety.

Z archivu ONJ Jevíčko
František Plech

Kroky
Helena Ulčová

Rok s rokem se opět setkal v nás,
co přinesl či odnes, se můžem ptát.
Štěstí, zdraví, co přejeme si stále,
nebo jiné události nenadále.

Když rok o krok dál postoupí,
jaro zas podle očekávání nastoupí,
s létem si potom podá ruku 
a je pryč zas půl roku.

K podzimu, když se čas nachýlí,
vnímáme pomalu blížící se konec roku
a za tichých pomyslných kroků 
vstupujeme opět do dalšího roku.

Jevíčská archeologie v mezičase
Po pětiletém archeologickém výzkumu žárového pohřebiště a sídliště 
z doby římské (2010–2014), který realizujeme v prázdninových 
měsících na lokalitě Jevíčko-Předměstí 6, jsme v tomto roce ponechali 
naleziště bez větších výzkumných aktivit v klidu. Je to způsobeno 
jak zpracováním nálezů, předběžných publikací, tak i přípravnými 
pracemi nad chystanou výstavou o starověkých Germánech na Malé 
Hané v boskovickém muzeu. V nemalé míře přerušení výzkumných 
prací způsobili „škůdci zemští“, se kterými se musely potýkat i naše 
předchozí generace, a kteří se uhnízdili v akademickém prostředí. 
V mezičase však nezahálíme. Právě teoretické zpracování výsledků 
výzkumu je jedním z  nejdůležitějších úkolů archeologické vědy.  
S některými poznatky je možné se již nyní seznámit v publikované 
literatuře, dostupné rovněž na internetových stránkách (https://opole.
academia.edu/EduardDroberjar). Lokalita Jevíčko tak významně 
přispívá k období kolem markomanských válek ve 2. polovině  

2. století (nálezy z pohřebiště) a konce doby 
římské a počátku doby stěhování národů 
(osada). Jelikož na labskogermánské 
nekropoli se pohřbívalo poměrně 
krátkou dobu (maximálně 40–50 let), 
má velký význam pro detailní zkoumání 
relativní chronologie starší doby římské. 
Četné importy na lokalitě svědčí o velmi 
zajímavých interregionálních kontaktech 
zejména s římskými provinciemi a také 
s ostatními oblastmi barbarika, resp.  
s przeworskou kulturou na území Polska. 
Během výzkumného projektu „Germánské 
komunity v pozdní době římské na 
příkladu dvou regionů (Malá Haná a jižní 

Čechy)“, řešeného v tomto roce 
na Univerzitě Hradec Králové, 
se podařilo shromáždit nové 
důležité poznatky rovněž pro 
4. století. Těšíme se tak na 
nadcházející rok, kdy vyjmeme 
uložené nářadí a znovu se 
ponoříme pod ornici, abychom 
objevovali ukrytá svědectví po 
lidech z doby, kdy Evropě vládl 
Řím.
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