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Žlíbka – areál nejen tenistům zaslíbený
Jevíčští tenisté pořádají pravidelně o prázdninách dva tenisové turnaje. První, který je věnovaný 
památce dlouholetého tenisového nadšence Přemysla Ryše a je určen pro veteránské čtyřhry, je 
již úspěšně za námi. Druhý turnaj, který je určen mužským dvouhrám a čtyřhrám, se nám nezadr-
žitelně blíží. Oba turnaje pod názvem O Jevíčskou věž organizuje Tenis Club Jevíčko. 
Každý Jevíčák si tenis spojí se sportovním areálem na Žlíbkách. Tak dnes téměř všichni pojme-
novávají Tyršovu plovárnu, která byla za první republiky navržena místním architektem Jarosla-
vem Mackerlem a postavena díky společnému úsilí členů Tělocvičné jednoty SOKOL v roce 1932.   
V roce 1936 ji T. J. SOKOL rozšířila o Tyršovo hřiště – dva tenisové antukové kurty, které byly 
vybudovány především zásluhou J. Pátka a ing. J. Vrbky staršího. 
Kolem roku 1955 vznikl tenisový oddíl spadající pod Tělovýchovnou jednotu, jehož prvním před-
sedou se stal pan J. Pátek. Jevíčští tenisté se účastnili krajských soutěží stejně jako v současné 
době. 
Na základě vzájemných letních utkání mezi jevíčskými tenisty a pravidelnými návštěvníky z Prahy 
se zrodila myšlenka uspořádat tenisový turnaj čtyřher pod názvem „O Jevíčskou věž“. V roce 1970 
se uskutečnil první ročník tohoto turnaje, bohužel z důvodu klesajícího zájmu o soutěž čtyřher byl 
tento turnaj po čtyřiceti letech ukončen a nahrazen nynějším turnajem O Jevíčskou věž o pohár 
města, jehož pozvánku na sedmý ročník najdete uvnitř zpravodaje. Pro starší hráče byl vytvořen 
veteránský turnaj O Jevíčskou věž memoriál Přemysla Ryše, který se koná vždy týden před hlavním 
turnajem. Akademik Přemysl Ryš se zapsal do dějin jevíčského tenisu jako neúnavný sportovec 
a hlavní iniciátor původního turnaje O Jevíčskou věž. Jevíčští tenisté se nestarají pouze o údržbu 
tenisových kurtů, ale opečovávají celý areál plovárny. 

Po roce 1990 vzniká Tenis klub Jevíčko a po roce 2000 se 
Tenis klub připojuje jako jeden z oddílů k obnovené tělo-
cvičné jednotě Sokol Jevíčko.  Současná tenisová základna 
čítá zhruba 70 členů a dlouholetým předsedou je MUDr. 
Tomáš Jagoš. 
V letech 1973 – 1976 byla v areálu Tyršovy plovárny po-
stavena nová tělocvična zásluhou města a brigádnické 
činnosti jevíčských občanů. Tělocvična je v současné době 
hojně využívána basketbalisty, badmintonisty, fotbalisty, 
tenisty, volejbalisty, stolními tenisty či nohejbalisty ne-
jen k pravidelným tréninkům, ale také k pořádání turnajů  
a soutěží. U příležitosti konání poslední spartakiády bylo 

v roce 1985 vybudováno přilehlé asfaltové hřiště, které je i dnes využíváno ke sportovním účelům. 
Areál Žlíbek dostal v posledních měsících jiný kabát díky nově zřízené Kavárně – Baru 2. svět, 
která zejména za pěkného počasí láká k pohoštění plavce, tenisty, cyklisty, mladé rodiny s dětmi 
či náhodné kolemjdoucí. 
Jak je vidět z řádků výše, tenis v Jevíčku má dlouholetou tradici naplněnou bohatou činností  
a sportovními úspěchy. A tak popřejme tenistům, aby je jejich koníček stále naplňoval a do bu-
doucna se k nim připojila i mladší generace, která bude nejen reprezentovat svoje město, ale také 
bude pokračovat v úsilí svých předchůdců…
Závěrem děkuji za poskytnuté informace Radomilu Sedlákovi. 
Krásný srpen Vám za Jevíčský zpravodaj přeje Mgr. Jitka Budigová

Fotoaktuality

Veleúspěšný Etien Band to rozbalil v rámci 
Mejdanu na Zámečku

Pracovníci města pokračují v další etapě 
chodníků na Slunečné

Na konci června přistál k radosti všech dětí 
na sídlišti vrtulník

www.jevicko.czwww.jevicko.cz
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Co o prázdninách?
V těchto dnech mají za sebou žáci škol více 
jak polovinu zasloužených prázdnin a nejspíš 
plánují, kterak prožijí jejich zbývající část. Pro 
některé rodiče jsou však prázdniny náročným 
obdobím z hlediska vyplnění volného času je-
jich dětí a dohledem nad nimi. 

Hlídají babičky, dědečci, tetičky nebo tře-
ba kamarádi či sousedi. Děti jezdí na tábory 
s různým zaměřením a různou délkou pobytu 
a úrovní komfortu.  V posledních letech jsou 
velkým trendem příměstské tábory, které 
pomáhají rodičům zaměstnat jejich ratolesti 
smysluplným programem během dne. Pozd-
ní odpoledne a noc už děti tráví v domácím 
prostředí. To je výhoda zejména pro ty menší, 
které odloučení od rodiny snáší obvykle těžko. 
Jsem moc rád, že i v našem městě máme ši-
rokou nabídku různých táborů a soustředění, 
kde se mohou menší i větší děti realizovat. Jen 
o těchto prázdninách jich proběhne asi devět. 
Všem organizátorům, vedoucím, kuchařům, 
zdravotníkům a dalším pomocníkům patří vel-
ký dík a uznání. Většinou tuto práci vykonávají 
v době své dovolené.  

Je prokazatelné, že žáci, kteří prožijí prázdni-
ny aktivně se svými kamarády a rodinami při 
pestrých činnostech, přicházejí do školních la-
vic zrekreovaní, plní sil a chuti do další práce. 
Malým důkazem je i výsledek dotazníkového 
šetření, které proběhlo v dubnu na druhém 
stupni základní školy.  Toto šetření probíha-
lo na většině základních škol v mikroregionu 
Moravskotřebovska a Jevíčska v rámci pro-
jektu MAP (místního akčního plánu) rozvoje 
vzdělávání.  Z výsledků je možné vyčíst spous-
tu zajímavých informací k další společné práci. 
Za nejpodstatnější zjištění považuji, že 99 % 
žáků odpovědělo: Jsem rád, že mohu chodit 
do této školy.  V dalších otázkách žáci odpoví-
dali, na co se do školy nejvíc těší. Většina žáků 
na kamarády a spolužáky, oblíbené předměty 
a oblíbené vyučující. Žáci také hodnotili školní 
akce ve většině odpovědí jako zábavné a po-
učné.  Vlastnosti nejoblíbenějších učitelů jsou: 
smysl pro humor; můžeme se zeptat, když 
učivu nerozumíme; dobře učivo vysvětluje  
a umí ocenit snahu žáka. Vlastnosti nejméně 
oblíbených učitelů: v jeho hodinách je nuda; 
nechová se ke všem stejně a vyučovanou látku 
neumí vysvětlit. Nejoblíbenějším předmětem 
většiny žáků je tělesná výchova. Sport děti 
zkrátka baví. Preferují různé hry, při kterých 
se odreagují od učiva. K oblíbeným předmě-
tům dále patří fyzika, český jazyk a literatura,  
výtvarná výchova, v řadě odpovědí i mate-
matika a přírodopis. Matematika a přírodopis 
patří zároveň u velkého počtu žáků k nejméně 
oblíbeným předmětům, a to díky své nároč-
nosti.

Závěrem bych chtěl všem žákům, učitelům  
a rodičům popřát příjemný zbytek prázd-
nin a dovolených, poděkovat všem za odve-
denou práci v právě končícím školním roce  
a popřát hodně sil a trpělivosti ve školním roce 
2017/2018. Mgr. Miloslav Parolek  

ředitel ZŠ Jevíčko
  

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka, 
kteří v měsíci srpnu 2017 
oslaví významné 
životní jubileum 

Jana Dunaj
Marie Wolfová
Aloisie Foretová

Informace pro občany ulice 
Růžová – zahájení  

rekonstrukce
Ve třicátém kalendářním týdnu došlo k předá-
ní a převzetí staveniště na ulici Růžová. První 
opravovanou částí bude úsek od křižovatky ul. 
Třebovská x Růžová po křižovatku ul. Růžová 
x Pivovarská, následně budou práce pokračo-
vat ve zbylé části až po ul. Křivánkovu. Stav-
bou bude omezen i vjezd do ulice Soudní ze 
Třebovské a užívání parkoviště. Zahájení prací 
bude předcházet posouzení nemovitostí stati-
kem, proto předem děkujeme všem obyvate-
lům za součinnost v této věci. Realizaci bude 
provádět společnost Stavební vodohospo-
dářská Moravská Třebová (kanalizace a vo-
dovod) a společnost M - Silnice Hradec Králo-
vé (komunikace, chodníky, veřejné osvětlení). 

Naše obec recyklací elektro-
spotřebičů výrazně ulevila 

životnímu prostředí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 173 
televizí, 89 monitorů a 2 058,37 kg 
drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění te-
levizí a počítačových monitorů, ale také  
o velkém významu sběru drobných spo-
třebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky 
environmentálnímu vyúčtování společnos-
ti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit,  
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, pri-
márních surovin či vody jsme díky recyk-
laci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme sní-
žili produkci skleníkových plynů CO2 nebo 
nebezpečného odpadu. Informace vychá-
zejí ze studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší 
obce v loňském roce vytřídili 173 televizí, 89 
monitorů a 2 058,37 kg drobných spotřebi-
čů. Tím jsme uspořili 86,16 MWh elektřiny,  
4 333,61 litrů ropy, 393,22 m3 vody a 3,63 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 18,72 tun CO2 ekv.,  
a produkci nebezpečných odpadů o 80,74 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na 
životní prostředí. Když si uvědomíme, že recy-
klace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu 
elektrické energie pro do-
mácnost až na 4 roky, nebo 
ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi ces-
tám do Chorvatska, jsou to 
impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počí-
tačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří 
spotřebu energie potřeb-
nou pro chod notebooku po 
dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásad-
ně přispívají k ochraně ži-
votního prostředí, si zaslouží 
obrovský dík. 
Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televi-
zorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. 
Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku 
finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů 
do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísleny 
dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezen-
továny jako spotřeba ener-
gie, surovin, emise do ovzdu-
ší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro 
zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to 
ve všech aspektech.

ASEKOL s.r.o.

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Jevíčko

ZA ROK 2016 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 961,37 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
86,16 MWh

Úspory vody *
393,22 m3

Úspory ropy **
4 333,61 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 80,74 t

Úsporu primárních
surovin
3,63 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 18,72 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
5 278 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
63 729 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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Hlášení poruch  
veřejného osvětlení

Pro hlášení poruch veřejného 
osvětlení byl na internetových 

stránkách www.jevicko.cz zřízen 
webový formulář, ten je v menu 

umístěn v Zařízení města  
a služby – Hlášení poruch  

veřejného osvětlení.

Po nahlášení této poruchy  
informace přijde odpovědnému 

zaměstnanci města a správci 
veřejného osvětlení.

Děkujeme, že se společně s námi 
budete podílet na odstraňování 
závad na veřejném osvětlení.

Vedení města

Průběh stavby bude za město koordinovat 
investiční technik a také odborný stavební do-
zor. Se svými dotazy a připomínkami se tedy 
laskavě obracejte na pana Dalibora Šebka, 
733 127 240, sebek@jevicko.cz. Prosíme 
Vás po dobu opravy o shovívavost v určitých 

Okurková sezóna nám o prázdninách nehrozí…
Letní prázdniny bývají obdobím zvolnění pracovního tempa a nasazení. Příměr k okurkové sezó-
ně ale v žádném případě neplatí pro stavební práce. Ba naopak. I v Jevíčku vládne v létě hned na 
několika objektech stavební ruch. Některé činnosti zůstávají stranou pozornosti kolemjdoucích, 
jako třeba zateplovací práce na bytovém domě č. p. 98, které provádí společnost MOLAT Velké 
Opatovice. Práce zde jsou zhruba ve své třetině. Jiné opravy se dějí v bezprostředním sousedství 
rušných ulic, jako v případě restaurování výkladců na ulici Třebovské. Tady město spolupracuje 
s pražskými restaurátory – pány Suchanem a Doskočilem, s nimiž už máme z minulosti dobrou 
zkušenost. Obnova fasády budovy Městského úřadu je také za svou třetinou a tady navazuje 
na svou práci společnost Ing. Jan Matoušek – AGROSTAV Jevíčko, která v loňském roce realizo-

vala opravu střechy a světlíku. Těsně po zahá-
jení je rozsáhlá rekonstrukce ulice Růžové, jak  
o tom informujeme na jiném místě zpravodaje,  
a také již avizovaná realizace parkových úprav 
u zámečku. Srpnové zastupitelstvo by mělo 
být seznámeno s koncepcí nové průmyslové 
zóny se sběrným dvorem a formou spoluprá-
ce se sousedy z Velkých Opatovic na projek-
tu cyklostezky. Žhavou novinkou je příprava 
žádosti o dotaci na rekonstrukci atletického 
oválu, v rámci které by antuku měl nahradit 
stříkaný tartan. Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR v rámci Programu obnovy a rozvoje venko-
va nově vyhlásilo dotační titul na rekonstruk-
ci hřišť pro obce do 3000 obyvatel. Dotace je 
poskytována až do výše 70 % skutečně vyna-
ložených uznatelných nákladů akce a horní li-
mit dotace činí 5 mil. Kč. Žádost by měla být 
podána do poloviny srpna, tak si držme pěsti, 
aby žáci ze základní školy a studenti gymnázia 
měli zase o něco lepší podmínky pro tělesnou 
výchovu. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

provozních a dopravních omezeních v místě 
stavby.  O aktuálním průběhu prací budete  
v předstihu informování prováděcími firmami 
této rekonstrukce. 

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 34. 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 32. 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: 07. 08. 2017 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) Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice
6) Zainvestování průmyslové zóny
7) Zpráva komise bytové a sociální 
8) Zpráva finančního výboru
9) Rozbor hospodaření za období 1. – 6. 2017
10) Úprava rozpočtu Města Jevíčko na rok 2017
11) Korespondence, různé
12) Zpoplatnění parkování na Palackého nám.
13) Připomínky a náměty občanů
14) Diskuse
15) Usnesení

V Jevíčku dne 30. 6. 2017

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

Termíny svozu komunálního odpadu  
v Zadním Arnoštově a Maříně:

01. 08. 2017
08. 08. 2017
15. 08. 2017
22. 08. 2017
29. 08. 2017

Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 
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Usnesení z 63. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. června 2017
1/63 Rada schvaluje cenovou nabídku na 

výměnu 5 ks svítidel na ul. K. Čapka od 
firmy Elektroplošiny Zdeněk Schreiber, 
U Hřiště 277, 569 42 Chornice za nabíd-
kovou cenu za materiál ve výši 51.661 
Kč vč. DPH a práce dle cenové nabídky 
ve spolupráci s pracovníky města,

2/63 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko na výměnu oken v bytě č. 5, 
Třebovská 71, Jevíčko za cenu 21.523 
Kč bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka,

3/63 Rada schvaluje snížení ceny za výsyp 
kontejneru na tříděný odpad ve výši 
předložené svozovou společností SUEZ 
Využití zdrojů, a. s. dle zápisu s platnos-
tí od 1. 7. 2017,

4/63 Rada pověřuje místostarostu jednáním 
ohledně vývozů nádob na odpadky  
v termínech 1 x za 7 dní nebo 1 x za 
14 dní s důrazem na problematiku by-
tových domů, kde nádoby na odpadky 
jsou určené pro bytový dům nikoli na 
byt,

5/63 Rada schvaluje dar Chornickému želez-
ničnímu klubu, z. s. ve výši 3.000 Kč,

6/63 Rada pověřuje IT zajištěním CN na za-
koupení dětských herních prvků (hou-
pačky a skluzavky) k umístění u RC Pa-
louček,

7/63 Rada schvaluje umístění reklamních ta-
bulí na sloupy VO na Palackého náměs-
tí v Jevíčku pro firmu COOP družstvo 
Havlíčkův Brod za částku 800 Kč bez 
DPH/rok/tabule,

8/63 Rada pověřuje IT zajištěním cenové 
kalkulace na úpravu a zpevnění cest na 
p. č. 5440 v k. ú. Jevíčko-předměstí,

9/63 Rada schvaluje převod nájemní smlou-
vy na nového nájemce na byt na adrese 
M. Mikuláše 551, Jevíčko dle zápisu,

10/63 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

11/63 Rada odvolává MUDr. Tomáše Jagoše  
a Mgr. Petra Jedlinského z členství v ko-
misi pro výchovu a vzdělávání, mládeže 
a sportu na jejich vlastní žádost,

12/63 Rada schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 3568 – ostatní plocha, p. č. 3587 
– ostatní plocha, p. č. 55 – zahrada a p. 
č. 56, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí,

13/63 Rada pověřuje starostu jednáním s ma-
jitelkou nemovitosti na ul. Kostelní č. p. 
39 v Jevíčku o prodejní ceně,

14/63 Rada schvaluje povolení nákupu propa-
gačního materiálu za částku 24.570 Kč 
bez DPH pracovnicemi TIC Jevíčko, kdy 
část bude určena k přímému prodeji  
v TIC a část bude sloužit jako propagač-
ní materiály města,

15/63 Rada pověřuje starostu zajištěním pod-
kladů pro obnovení projektu atletické-
ho oválu na sportovním hřišti u gymná-
zia,

16/63 Rada pověřuje starostu zajištěním pod-
kladů a technického řešení pro výstav-
bu dětského dopravního hřiště,

17/63 Rada schvaluje dohodu k plánované 
pomoci na vyžádání mezi Hasičským 
záchranným sborem Pk a Městem Je-
víčko – Městskou policií Jevíčko se za-
vedením vozidla do systému integrova-
ného záchranného systému a pověřuje 
starostu podpisem dohody,

18/63 Rada schvaluje smlouvu o zřízení slu-
žebnosti mezi Městem Jevíčko a smluv-
ním účastníkem J. B. z Jevíčka na zřízení 
věcného břemene – služebnosti na po-
zemku p. č. 4173/2 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy,

19/63 Rada schvaluje vyjmutí pozemku p. č. 
5329 – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-

městí z nájemní smlouvy se společností 
Hanácká zemědělská společnost Jevíč-
ko a. s. ze dne 20. 10. 2009,

20/63 Rada schvaluje smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Regionem Moravskotřebov-
ska a Jevíčska, nám. T. G. Masaryka 29, 
Moravská Třebová o poskytnutí mimo-
řádného členského příspěvku ve výši 
54.265 Kč v rámci obnovy veřejných 
prostranství v obcích Regionu Mo-
ravskotřebovska a Jevíčska – dílčí akce 
Jevíčko „Oprava části chodníku na ul. 
Slunečná od č. p. 587 po křižovatku ul. 
Slunečná a A. K. Vitáka, Jevíčko“ a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy,

21/63 Rada schvaluje vícepráce na akci „Sta-
vební úpravy, plynofikace, plynoin-
stalace bytu č. 1, Růžová 83, Jevíčko“  
o 13.758 Kč bez DPH, které budou hra-
zeny z finančních prostředků z rozpoč-
tu PBH města Jevíčka,

22/63 Rada schvaluje výši nájemného od  
1. 7. 2017 v zrekonstruovaném bytě č. 1, 
Růžová 83, Jevíčko, velikost 1 + 1, pod-
lahová plocha 51,04 m2 dle přiložené 
tabulky číslo 1,

23/63 Rada schvaluje CN firmy VPO OKNA 
Blansko, s. r. o., Rožmitálova 2291/14, 
Blansko na výměnu oken v bytě č. 2, 
Růžová 83, Jevíčko za cenu 39.917 Kč 
bez DPH s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka se zvýšením nájemného 
po realizaci výměny oken,

24/63 Rada schvaluje přidělení bytu č. 5, ve-
likost 2 + kk, v bytovém domě na ulici 
Pivovarská 812, Jevíčko žadatelce dle 
zápisu na doporučení bytové a sociální 
komise.

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

33/1 Zastupitelstvo určuje: 
a) zapisovatelkou zasedání Petru Minaříko-

vou a ověřovatele zápisu Mgr. Miloslava 
Parolka a Ing. Františka Bušinu,

33/2 Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Vo-

troubek, Bc. Jan Finsterle, Pavla Konečná,
b) program zasedání,
c) výsledek zadávacího řízení na akci „Oprava 

vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. 
Růžová a ul. Soudní v Jevíčku“, ve kterém 
nejvýhodnější nabídku ve výši 9.608.810 Kč 
bez DPH (11.626.660 Kč vč. DPH) podala 
SPOLEČNOST „Soudní Růženka“, zastou-
pená reprezentantem sdružení M - SILNI-
CE a. s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec 
Králové,

d) cenovou nabídku a SOD mezi Městem Je-
víčko a SPOLEČNOSTÍ „Soudní Růženka“, 
zastoupenou reprezentantem sdružení 
M - SILNICE a. s., Resslova 956/13, 500 02 
Hradec Králové na akci „Oprava vodovo-
du, kanalizace a komunikace na ul. Růžová  
a ul. Soudní v Jevíčku“ ve výši 9.608.810 Kč 
bez DPH (11.626.660 Kč vč. DPH) a pově-

Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konaného dne 26. června 2017
řuje starostu případně místostarostu pod-
pisem smlouvy,

e) úpravu rozpočtu Města Jevíčko č. 5 na rok 
2017,

f) prodej pozemku p. č. 4235/4 (612 m2) – 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J. R. 
z Jevíčka a P. B. ze Starého Města za cenu 
500 Kč bez DPH/m2, celkem 306.000 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + zálohu spojenou s realizací 
přípojek stavby na tomto pozemku ve výši 
60.000 Kč + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J. R. a P. B. na prodej pozemku  
p. č. 4235/4 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy,

33/3 Zastupitelstvo ruší:
a) bod usnesení ZM č. 32/3 písm. w) ze dne 

12. 6. 2017 – ZM schvaluje prodej pozem-
ku p. č. 4235/4 (612 m2) – orná půda v k. 
ú. Jevíčko-předměstí J. R. z Jevíčka za cenu 
500 Kč bez DPH/m2, celkem 306.000 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupují-
cím + zálohu spojenou s realizací přípojek 

stavby na tomto pozemku ve výši 60.000 
Kč + kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a J. R. na prodej pozemku p. č. 4235/4  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy,

33/4 Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) informaci starosty o možném záměru vy-

užití prostor bývalého augustiniánského 
kláštera na ul. Soudní pro potřeby měst-
ského muzea a knihovny,

b) informaci starosty o čerpání řádné dovole-
né v termínu 1. – 16. 7. 2017,

c) informaci místostarosty o čerpání řádné 
dovolené v termínu 29. 7. – 13. 8. 2017.

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Usnesení z 64. schůze Rady města Jevíčko konané dne 10. července 2017
1/64 Rada schvaluje žadatelce dle zápisu 

možnost splácení nedoplatku za do-
dávku zemního plynu v částce 5.178 Kč 
dle přiloženého splátkového kalendáře 
se splacením do konce roku 2017,

2/64 Rada neschvaluje dotaci ve výši 200 Kč 
na každého účastníka letního tábora 
s trvalým pobytem v Jevíčku pořáda-
ného organizací Pionýr, z. s., Barvířská 
113, Jevíčko dle předloženého sezna-
mu z důvodu nedodržení podmínek 
grantového systému města Jevíčka, 
kdy žádost má být podána nejpozději 
14 dnů před zahájením vlastní akce,

3/64 Rada schvaluje bezplatné poskytnutí 
prostoru dvora za budovou ZŠ v Jevíč-
ku pořadatelům k uskutečnění 9. roční-
ku závodu horských kol „MTB Jevíčko“, 
který se uskuteční dne 26. 8. 2017, po-
skytnutí věcných cen a stanovuje po-
platek pořadatelům závodu horských 
kol pro Město Jevíčko ve výši 20 Kč na 
dospělou osobu závodníka na pokrytí 
nákladů za energie,

4/64 Rada schvaluje uzavírku části ul. Vrch-
lického od křižovatky s ul. Mackerle-
ho až na konec ul. v době od 12:15 h 
do 17:00 h dne 26. 8. 2017 pro závod 
„MTB Jevíčko“, dále uzavírku ul. Řím-
ských legií od 12:15 h do 13:15 h dne 
26. 8. 2017 pro cyklistický závod dětí  
a povolení průjezdu závodu dětí po 
parcelách p. č. 4236/1, p. č. 4236/8,  
p. č. 4236/10, p. č. 4236/11, p. č. 4238/1, 
p. č. 4240, p. č. 4233, p. č. 4234 vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí,

5/64 Rada schvaluje dotaci ve výši 200 Kč na 
každého účastníka letního tábora s tr-
valým pobytem v Jevíčku pořádaného 
organizací SRPS – ZŠ Jevíčko dle před-
loženého seznamu,

6/64 Rada pověřuje vedoucí PBH města Je-
víčka zajištěním CN na výměnu okna 
bytu na bytovém domě na ul. Třebov-
ská 71,

7/64 Rada schvaluje výměnu nájezdových 
obrubníků a zadláždění vjezdu na po-
zemku města před domem č. p. 185 
na ul. Brněnská v Jevíčku a zadláždění 
na pozemku vlastníka nemovitosti za 
úhradu žadatelem, 

8/64 Rada schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 4238/1 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, 

9/64 Rada schvaluje zajištění provozních zá-
ležitostí dle zápisu,

10/64 Rada schvaluje uzavření koordinační 
dohody mezi Městem Jevíčko a Policií 
ČR, Krajským ředitelstvím Pk, Územním 

odborem Svitavy o vzájemné spoluprá-
ci při zabezpečování místních záležitos-
tí veřejného pořádku,

11/64 Rada ruší usnesení č. 29/58 ze dne 3. 4. 
2017,

12/64 Rada schvaluje výrobu a nákup 600 ks 
knih „MALOHANÁCKÉ HALALÍ“ auto-
rů Oldřicha Koudelky a Jana Hlaváče 
u společnosti TG Tisk, s. r. o., 5. květ-
na 1010, Lanškroun za celkovou cenu 
73.600 Kč bez DPH (89.056 Kč vč. DPH) 
se spolufinancováním okolních obcí 
Velké Opatovice, Jaroměřice, Biskupice, 
Úsobrno, Městečko Trnávka, Vranová 
Lhota a Chornice částkou do 40.000 Kč,

13/64 Rada ruší usnesení č. 9/62 ze dne 5. 6. 
2017,

14/64 Rada uděluje souhlas pro T. J. SK Je-
víčko, z. s., Palackého nám. 1, Jevíčko 
k uspořádání sportovně-kulturní akce 
„Rozloučení s prázdninami“, která se 
uskuteční 2. 9. 2017 od 14:00 h do 
24:00 h a bezplatné využití areálu Pan-
ského dvora,

15/64 Rada schvaluje cenovou nabídku Mgr. 
Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, Ústí 
nad Orlicí na administraci podání žá-
dosti o dotaci, výběrového řízení a re-
alizace akce „Oprava atletického oválu 
hřiště Jevíčko“ za částku 24.000 Kč (není 
plátce DPH),

16/64 Rada schvaluje cenovou nabídku Ing. 
Luďka Fridricha, Jahodová 489, 760 01 
Zlín na zpracování projektové doku-
mentace pro podání žádosti o dotaci 
na akci „Oprava atletického oválu hřiště 
Jevíčko“ ve výši 79.000 Kč (není plátce 
DPH),

17/64 Rada schvaluje uhrazení faktur za za-
koupení zbraní, nábojů a čištění na 
zbraně od firmy ZEMPRO-FRUIT, s. r. o., 
569 03 Rozhraní 86 pro potřeby stráž-
níků MP Jevíčko za celkovou částku 
31.454 Kč vč. DPH,

18/64 Rada schvaluje informování občanů  
o monitorování prostor města kamero-
vými systémy, které užívají strážníci MP 
Jevíčko,

19/64 Rada schvaluje provedení dočasnou 
úpravu stání vozidel v ul. Soudní umís-
těním přenosných dopravních značek 
IP11g, která umožňuje vozidlům čás-
tečné stání na chodníku podélné,

20/64 Rada schvaluje předložení žádosti 
na Policii ČR DI Svitavy k vyjádření na 
změnu dopravního značení dle návrhu 
předloženého komisí pro dopravu, do-
pravní obslužnost a bezpečnost,

21/64 Rada odvolává Jaroslavu Jeřábkovou 
z členství v přestupkové komisi města 
Jevíčka na vlastní žádost ke dni 31. 7. 
2017,

22/64 Rada schvaluje nákup převodky řízení  
v ceně 15.000 Kč bez DPH a dokončení 
opravy malotraktoru TZK 4,

23/64 Rada schvaluje ceník provozních ná-
kladů za práci techniky (vozidel) JSDH 
Jevíčko, platný od 1. 7. 2017 dle zápisu,

24/64 Rada schvaluje odměny aktivním čle-
nům JSDH Jevíčko za první pololetí 
2017 dle návrhu velitele JSDH Jevíčko,

25/64 Rada schvaluje zakoupení vozidlové-
ho terminálu TPM 700 a jeho montáž-
ní sady do vozidla CAS 30 T 815 – 7  
v celkové ceně do 70.200 Kč vč. DPH  
a zakoupení hasičského vybavení (ha-
dic, armatur), které budou součástí 
vybavení nové CAS 30 v celkové ceně 
40.222 Kč vč. DPH pro potřeby JSDH 
Jevíčko,

26/64 Rada pověřuje IT zpracováním poptáv-
kového řízení na prodej Multikáry M25 
rz 1E9 2386 obálkovou metodou tzn. 
prodej nevyšší podané nabídce,

27/64 Rada pověřuje velitele JSDH Jevíčko za-
jištěním písemného stanoviska od SDH 
Jevíčko ve věci záměru prodeje případ-
ně daru vozidla TATRA 148 CAS 32 rz 
SYA 03-74,

28/64 Rada schvaluje směrnici pro vyzvedává-
ní a ukládání zbraní a střeliva strážníky 
MP Jevíčko č. 1-MP/2017 s účinností od 
1. 7. 2017,

29/64 Rada schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č. IV-12-2014885/VB/2 
mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemku p. č. 1502/12 
v k. ú. Jevíčko-předměstí, 

30/64 Rada pověřuje vedoucího organizač-
ního odboru ve spolupráci s místosta-
rostou jednáním o možnosti vydělení 
jedné části pozemku p. č. 5142 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

31/64 Rada schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 4816 – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí,

32/64 Rada schvaluje CN firmy MOLAT, spol. 
s. r. o., Velké Opatovice na zhotovení 
a montáž centrálního satelitního hori-
zontálního střešního stožáru na byto-
vém domě č. p. 98 na ul. Křivánkova  
v Jevíčku za cenu 21.730 Kč bez DPH  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka.

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Obtěžující štěkot psů – povinnosti majitelů psů a práva občanů na klid
Vážení majitelé psů. 
V těchto teplých dnech každý občan rád spí 
při otevřeném okně. Setkáváme se však s pro-
blémem, kdy Vás vzbudí při Vašem klidném 
spánku štěkot nebo vytí psa. Chvíli se snažíte 
na toto nemyslet a usnout, ale protože štěkot 
neustává, nezbývá Vám nic jiného než okno 
zavřít, ale to v těchto teplých dnech není žá-
doucí.

Tímto se obracíme na všechny majitele psů, 
aby tomuto u svých miláčků zamezili a aby 
štěkot a vytí neobtěžovaly spokojeně spící ob-
čany, kteří ráno vstávají do práce, nebo mají 
malé děti, které se obtěžujícím štěkotem pro-
budí a maminky tyto ratolesti musí uspávat.
Dbejte na to, aby psi neobtěžovali ostatní, je 
to velice nepříjemné a učiňte vhodná opatře-
ní, abyste zamezili obtěžování štěkotem svého 
psa okolí.

V ustanovení § 1013 odst.1 občanského zá-
koníku je stanoveno, že vlastník věci se musí 
zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou po-
měrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně 
ohrožoval výkon jeho práv, kdy kromě jiného 
nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtě-
žovat sousedy hlukem. 
Pod pojmem „nad míru přiměřenou pomě-
rům“ lze zahrnout i štěkání psa. Z uvedeného 
tak vyplývá, že vlastník psa musí učinit vhod-
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Městská policie Jevíčko

Městská policie Jevíčko byla zřízena usnesením za-
stupitelstva města, obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2016. Městská policie je výkonným orgánem 
města, který primárně zajišťuje veřejný pořádek ve 
městě. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti 

veřejného pořádku v rámci působnosti svého města a plní další úkoly, 
pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.  Oficiálně svoji činnost 
zahájí dne 1. 7. 2017. 
Služebnu Městské policie Jevíčko najdou občané v přízemí budovy 
Městského úřadu Jevíčko. Kontaktní údaje: 

MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko

 telefon – pevná linka: 464620502
GSM brána:  +420735177541, +420735177542

e-mail: mpolicie@jevicko.cz
Internet: www.jevicko.cz

Úřední hodiny:
Pondělí a středa: 07:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00 hodin

Mimo úřední hodiny se mohou občané na strážníky MP obracet  
ve všední dny v době: 07:00 – 15:00 hodin,

v naléhavých případech telefonicky i mimo pracovní dobu.

Městskou policii řídí starosta města a jím pověřený strážník – velitel MP. 
Strážníci se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění poz-
dějších předpisů. Svoji příslušnost k městské policii prokazují strážníci 
stejnokrojem s odznakem, identifikačním štítkem na prsou a nášivkou 
s názvem obce na záloktí levého rukávu. Dále může strážník prokázat 
svoji příslušnost k městské polici pouze průkazem pracovníka městské 
policie nebo slovním prohlášením „MĚSTSKÁ POLICIE“.
Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného 
pořádku a při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo 
zvláštního zákona: 
- přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku,
- dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 
- dohlíží na dodržování závazných vyhlášek a nařízení obce (města), 
- podílí se, v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvlášt- v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvlášt-i nebo zvlášt-

ním zákonem, na dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provo-
zu na pozemních komunikacích, 

- podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného 
pořádku – a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených 
zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem tak činí opatření 
k jeho obnovení, 

- podílí se na prevenci kriminality v obci (městě),
- provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích 

v obci (městě), 
- odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v pů-

sobnosti obce (města), 
- poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra 

na požádání údaje o obecní policii.

K zabezpečení plnění výše uvedených úkolů mají strážníci zákonem  
o obecní policii (zák. č. 553/1991 Sb.) svěřeny tyto pravomoci:
• Oprávnění požadovat vysvětlení (§ 11)
• Oprávnění požadovat prokázání totožnosti (§ 12)
• Oprávnění předvést osobu (§ 13)
• Oprávnění odebrat zbraň (§ 14)

• Oprávnění zakázat vstup na určená místa (§ 15)
• Oprávnění otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor (§ 16)
• Oprávnění odejmout věc (§ 17)
• Oprávnění ke vstupu do živnostenských provozoven (§ 17c)
• Použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně (hmaty, chvaty, 
údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zne-
schopňující prostředek, obušek a jiný úderný prostředek, pouta, úder 
služební zbraní, hrozba namířenou služební zbraní, varovný výstřel ze 
služební zbraně, technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.)

Rozsah úkolů obecní policie je taxativně vymezen příslušným zákonem. 
Z logiky věci však plyne, že strážníci městské policie budou plnit i ně-
které další úkoly, které nejsou výše specifikovány, ale vyplývají přímo či 
nepřímo ze zákona o obecní policii nebo zvláštních zákonů. Můžeme 
zde hovořit o úkolech, které mají podpůrnou úlohu ve vztahu k jiným 
orgánům a institucím - například o zajišťování místa trestného činu pro-
ti vstupu nepovolaných osob, předvádění osob na žádost orgánů obce, 
doručování písemností pro orgány obce ve správním řízení, atd.  
Městská policie Jevíčko sice „začíná“ sv ji činnost, ale je nutno uvést, 
že oba strážníci MP, kteří byli vybráni v řádném výběrovém řízení, mají 
dlouholeté zkušenosti s prací u Policie ČR a městské policie, kdy tyto 
zkušenosti budou velkou přidanou hodnotou při spuštění „ostrého“ 
provozu MP a také jistou zárukou budoucí profesionality. 
O činnosti městské policie Vás budeme pravidelně informovat nejen  
v Jevíčském zpravodaji, ale také na webových stránkách města. Postup-
ně Vám představíme strážníky MP a detailněji Vás seznámíme s jejich 
oprávněními, povinnostmi, služebními prostředky, atd. 
V Jevíčku, dne 15. června 2017  Mgr. Bc. Dušan Tejkal
     Antonín Hrabal
     strážníci MP

Informace pro všechny občany: 
        

PROSTOR V MĚSTĚ JEVÍČKU JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM 
SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM

MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO JE VYBAVENA
A 

VYUŽÍVÁ MOBILNÍ MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ

SPRÁVCEM ZPRACOVÁNÍ JE MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

ná opatření, aby zamezil obtěžování štěkotem 
svého psa, například přemístěním boudy či 
vhodným umístěním psa v bytě po dobu ne-
přítomnosti vlastníka. 
V případě, že dochází k obtěžování štěkotem 
psa, má každý občan, který je štěkotem psa 
obtěžován, právo si stěžovat. V případě, že do-
chází soustavně k obtěžování hlukem a vlast-
ník psa neučil žádná vhodná opatření k jeho 
zamezení, může ten, kdo je tímto hlukem ob-
těžován, podat na tuto osobu žalobu ve smy-
slu ustanovení § 1042 občanského zákoníku  
u příslušného okresního soudu. V případě 
úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhod-

nutí zakáže této osobě (sousedovi, vlastníku 
bytu) obtěžovat jiné sousedy hlukem. Toto 
rozhodnutí soudu je pak vynutitelné. I když je 
právně stanoveno, jak se domoci ukončení ru-
šení klidu, právní řešení tohoto problému by 
mělo být až poslední alternativou. Přednost 
před tímto řešením by měla mít lidská toleran-
ce a ohleduplnost.
Toto řešení je poněkud drsné, ale jaké má 
možnosti nespokojený občan podle práva?
Nejsnazší je pochopitelně promluvit si v klidu 
s majitelem psa a situaci s ním vyřešit. Pokud 
domluva nezabere, je možné se nejprve než 
podávat žalobu, obrátit na přestupkovou ko-

misi úřadu. Zde se podá stížnost, kterou se 
úřad musí zabývat a prošetřit ji. Pokud shledá, 
že se zde skutečně děje přestupek, postoupí 
věc dále, aby se s majitelem psa uskutečnilo 
sankční řízení. Majitel psa může „slíznout“ buď 
pokutu, nebo jen domluvu. Pokud je štěkání 
psa skutečně velmi neúnosné, může se občan 
obrátit i na hygienickou stanici, která přeměří 
hladinu hluku, což bude také velmi pádný ar-
gument pro sankční řízení.
Děkujeme, že si z článku vezmete ponaučení  
a občané nebudou již Vašimi pejsky obtěžo-
váni.      Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ

NALEZENÍ PSI
Byli odchyceni strážníky MP Jevíčko 17. 7. 2017 ve 14.15 hodin v ul. 
Na Rybníku, Jevíčko. Jedná se 
o dva křížence NO:
1. Pes - černé barvy s šedou 
náprsenkou, šedými před-
ními běhy, stáří cca 8 až 9 let  
– podvyživený, nezraněný  
– bez obojku.
2. Pes – černé barvy, stáří 
cca 3 – 4 roky, podvyživený,  
nezraněný – červený obojek.
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MUDr. Jana Melková
Dovolená 

31. 7. – 6. 8. 2017  

MUDr. Ivana Křížová 
Dovolená

31. 7. - 11. 8. 2017

MUDr. Alena Blahová
Interní ordinace – Dovolená

 1. – 4. 8. 2017
14. – 18. 8. 2017

Trvalá změna: ordinační hodiny 
od 7:00

  
MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinuje 1. pátek v měsíci  

– 4. 8. 2017

  MUDr. Jana Trčková
PO    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ÚT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní
ST  sestra přítomna 
 v ordinaci 11 - 16
ČT    8 - 10 bez objednání 
 10 - 12 pouze objednaní
PÁ    8 - 10 bez objednání 
 10 - 13 pouze objednaní

Neordinujeme 3. pátek,  
t. j. 18. 8. 2017

MUDr. Iveta Mrázková
Oční ambulance V. Opatovice

zavřeno -  29. 8. 2017

MUDr. Karel Machánek
Dovolená 1. 8. – 4. 8. 2017

MUDr. Jana Nádeníčková
http://mudr-jana-nadenickova.

modernilekar.cz/

MUDr. Tomáš Jagoš
Dovolená 7. 8. – 18. 8. 2017

zastupuje MUDr. Letfusová během své 
ordinační doby

       Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České re-
publice systém zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý 
rok. Jedná se o stejný systém, jaký po mno-
hem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. 
Každý z nás může díky němu zdarma odevzdat 
svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru  
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém 
pro sběr a recyklaci elektroodpadu, už vytvořil 
na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich pro-
střednictvím lidé odevzdali 17 000 000 vyřa-
zených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 
260 000 tun. 
Dosloužilo i vám doma některé elektrozaří-
zení? Nevyhazujte je do běžného komunální-
ho odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběr-
né místo, odkud bude odvezeno k ekologické 
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při 
výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elek-
trozařízení odložit:
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich mů-
žete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo 
bydliště. 

- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni 
převzít staré spotřebiče při nákupu nového 
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zá-
kona, která začala platit na sklonku roku 2014, 

musejí obchody s prodejní plochou větší než 
400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozmě-
ry nepřesahují 25 centimetrů, aniž byste byli 
nuceni koupit si nový. 

- Vybrané servisy – rovněž odebírají spo-
třebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem 
zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. 
Pokud přinesete starší, ale stále plně funkční 
elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouš-
kami, můžete ho věnovat některé neziskové 
organizaci, například Fondu ohrožených dětí. 
Více o projektu se dozvíte na www.jsemzpet.
cz.

- Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů 
pomáhá také již více než 1300 hasičských sbo-
rů po celé České republice. 

- Města a obce podle zákona musejí nejmé-
ně dvakrát ročně zorganizovat svoz nebez-
pečného odpadu, do kterého patří i vyslouži-
lá elektrozařízení. 

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organi-
zuje vzdělávací a informační akce, při nichž 
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. 
Sledujte proto pozorně internetové stránky  
www.elektrowin.cz a facebookový pro-
fil „Recyklace je legrace“, kde najdete vždy  
aktuální informace.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém 
pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, 
využití a odstranění elektrozařízení a elektro-
odpadu všech skupin s hlavním zaměřením 
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spo-
třebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od své-
ho založení v roce 2005, tedy za 11 let svého 
působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 
000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové 
hmotnosti více než 260 000 tun.

Městské muzeum - půlroční bilancování
Několik dní máme za sebou první polovinu roku a v Městském muzeu můžeme provést malé 
hodnocení toho, co se zatím podařilo udělat. 
Za největší úspěch považuji získání finančních prostředků. Muzeum ve spolupráci se svým zři-
zovatelem Městem Jevíčko obdrželo z grantové politiky Pardubického kraje 50 tis. Kč a našel 

se i sponzor – místní firma Mars Jevíčko, která poskytla rov-
něž nezanedbatelnou finanční pomoc. Takto získané prostřed-
ky byly použity na zakoupení dvou kusů vitrín. Možná se bude 
někomu zdát, že tato investice je zbytečná, ale není tomu tak. 
Městské muzeum má ve svých sbírkách opravdu ojedinělé sbír-
kové předměty, které si zasluhují, aby byly prezentovány jiným 
– lepším způsobem než doposud (stávající vitríny jsou staré, na-
padené červotočem a dřevomorkou a jsou postaveny na vyřa-
zených školních lavicích). Vím, že je to pouze první krok. Přesto 
bych ráda touto cestou poděkovala výše jmenovaným, za jejich 
pomoc a to, že před spoluprácí s muzeem nezavřeli dveře a byli 
ochotni s námi komunikovat.
Další pomoc našemu muzeu byla poskytnuta ze strany ar-
cheologů z Regionálního muzea v Litomyšli, Muzea Bo-
skovicka a několika dalších dobrovolníků, kteří ve svém 
volnu pomohli očistit, uložit a zařadit původní archeolo-
gické sbírky z depozitáře. Na základě dohodnuté spoluprá-
ce s archeology a se schválením rady města byla objednána 
konzervace stávajícího bronzového depotu a byla zadána  
i výroba repliky bronzového meče, který byl nalezen v Jevíčku  
a v minulosti byl majetkem muzea - než v 60. letech došlo k jeho 
odcizení.

To, o čem tu píši, se může veřejnost pře-
svědčit na výstavě v synagoze, která bude 
uspořádána ve dnech 8. 8. – 23. 8. 2017. Proto 
všechny příznivce historie, ale i současnosti 
a hlavně všechny Jevíčáky původní i nynější 
srdečně zvu na tuto výstavu.

Mgr. Helena Ulčová – správcová Městského 
muzea v Jevíčku
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Mažoretky Amorion Jevíčko se ve školním roce 2016/2017 zúčastnily několika vystoupe-
ních a starší skupina zakončila sezónu svojí první celorepublikovou soutěží, která se konala  
v Moravské Třebové. Mažoretky soutěžily v kategorii kadetky a získaly 1. místo. 
Ráda bych poděkovala Městu Jevíčko za finanční podporu, bez které by nebylo možné sou-
těže ani vystoupení realizovat. Dále patří velké poděkování rodičům za přízeň a pomoc při 
vystoupeních.

Pokud by měla nějaká dívka ve věku 5 – 7 let zájem, se přidat mezi nás, tak je možno zasílat 
přihlášky na e-mail katka.felnerova@email.cz do konce srpna 2017.

Kateřina Felnerová, trenérka

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

OKÉNKO MATEŘSKÉ ŠKOLY
První i druhá polovina června byla v naší školce plná akcí.
Od pondělí 19. 6. do čtvrtka 22. 6. jsme se po třídách střídali na zá-
mečku. Zde pro nás byla připravena muzikoterapeutická pohádka 
„Příběh starého dubu“.
Děti si vyslechly vyprávění doprovázené hrou na netradiční hudební 
nástroje, které si na závěr děti prohlédly a mohly si na ně vyzkoušet 
zahrát.
Velký dík patří paní Mgr. Evě Motyčkové, která nás příběhem prová-
zela, ale i paní Slávce Kavanové, která toto představení pro děti zpro-
středkovala.
V pátek 23. 6. na nás čekalo rozloučení se školním rokem. Odpole-
dne jsme se sešli společně s rodiči, prarodiči a sourozenci na krásně 
vyzdobené zahradě MŠ. Děti na začátek přivítaly všechny přítomné 
písničkou a hlavní program mohl začít. Přijel k nám sám král Jan Lu-
cemburský, který předškoláky pasoval na školáky. Ze školky si tak děti 
kromě knížky a sluníčka, které dostaly na památku, odnášely i nevšed-
ní zážitek. Děkuji tímto panu R. Beranovi a těšíme se na další setkání. 
Po pasování děti čekala volná zábava – malování na obličej, skákací 
hrad, zmrzlina, Pepeho balonky a na závěr opékání párků. Velký dík 
patří všem p. učitelkám, jež se na zdárném průběhu akce podílely. Dě-
kujeme i zaměstnancům města, kteří nám chystali stany, stoly a lavice 
a městu za jejich bezplatné zapůjčení.
Ve středu 28. 6. se děti proměnily v princezny, zvířátka, kovboje a další 
karnevalové postavy, které se vydaly na pochod městem. Na náměstí 
čekalo děti občerstvení v podobě zmrzliny a poté se vrátilydo školky.
Ve čtvrtek 29. 6. nás navštívili strážníci městské policie. Povídali dětem 
o své práci, ukázali pomůcky, které používají – pouta, síť na odchyt 
zvěře, megafon a další. Dětem se nejvíce líbilo jejich nové auto, které 
jim také předvedli. Beseda s nimi byla velice příjemná a poučná. Děku-
jeme a těšíme se na setkání v příštím školním roce.

V pátek 30. 6. byl poslední školní den a nás čekal přílet vrtulníku, kte-
rého se děti od rána nemohly dočkat. Byla to krásná tečka za školním 
rokem.
                                                      Za mateřskou školu Dita Mlčochová
     

Zveme rodiče dětí, které budou nově nastupovat 
do MŠ, na krátkou informační schůzku ve středu 

dne 16. 8. 2017 od 16.00 hod.
Schůzka proběhne ve třídě Kosáčků.

Přijďte, prosím, bez dětí!

       Rozloučení se školním rokem          Rozloučení se školním rokem            Maškarní průvod městem na zmrzlinu

„Návštěva městské policie ve školce –  „Kosáci“  - „Sluníčka“ - „Kapříci“  - „Koťátka“

Sezóna jevíčských mažoretek

Přílet vrtulníku

Muzikoterapeutická pohádka 

Pasování na školáky
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Zprávy z Basketbalového klubu Jevíčko
V červnu navštívil BK Jevíčko ME v basketbale v Hradci Králové. Jelikož 
jsme členy České basketbalové federace, podařilo se nám sehnat vý-
borná místa přímo u střídačky našich reprezentantek. České holky bo-
jovaly jako lvice a po velikém boji zvítězily nad favorizovaným týmem 
ze Španělska (celkové vítězky ME) 67: 63. Následovaly obrovské ovace 
a naše hlasivky dostaly pořádně zabrat. Na pozápasovém setkání se 
jevíčským baskeťákům podařilo ulovit podpisy všech reprezentantek 
na dres BK Jevíčko, který nám bude připomínat tuto nezapomenutel-
nou a nádhernou akci.
V červenci se naše hráčky (N. Finsterlová, V. Hrubá, M. Kadlecová) zú-
častnily týdenního basketbalového kempu v Jičíně. Účastníci se pod 
vedením reprezentačních trenérů zdokonalovali v atletické přípravě, 
v trénování hry s míčem a bez míče. Video z této akce a další novinky 
z činnosti jevíčského basketbalového klubu najdete na www.basket-
jevicko.cz. 
V polovině září jsme pozvaní na mezinárodní turnaj v Brně. Tentokrát 
pojedou kadeti a kadetky ročníku 2001 a mladší. Zúčastní se družstva 
ze Slovenska, Polska a ČR.
Začátkem školního roku proběhne nábor nových hráček a hráčů 
a následně zveřejníme seznam tréninkových jednotek pro sezonu 
2017/2018. Těšíme se na další zážitky, které na nás čekají s nádhernou 
a chytrou hrou, basketbalem 

 Radek Vymětal

BASKET KLUB JEVÍČKO

Studentka gymnázia opět slaví celostátní 
úspěch

Blížil se konec dubna a s ním také uzávěrka 23. ročníku celostátní vý-
tvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. Moje kama-
rádka a spolužačka Klára Mrvová byla stále víc a víc neklidná, protože 

soutěžní výkres 
pořád nebyl ho-
tový. Nakonec 
se jí po třiceti-
hodinovém boji 
s pastelkami 
podařilo kresbu 
dokončit včas 
a spolu s paní 
prof. Janečko-
vou odeslaly 
výkres formátu 
A2 až do hlav-
ního města. 
Docela dlouho 
se nic nedělo. 

Teprve po několika týdnech nám byly zaslány výsledky. S radostí jsme 
zjistily, že její výtvor s názvem „Úhel pohledu“ se v celostátní soutěži 
v kategorii středních škol umístil na 1. místě. Klára zvítězila. Slavnost-
ního vyhlášení se bohužel zúčastnit nemohla z časových důvodů.  Ale 
radost a nadšení bylo obrovské. Gratulujeme, Kláro, přejeme mnoho 
dalších vítězství a děkujeme za reprezentaci školy.

Pavla Komoňová, 1.B

 
BRÁCHOVA KRAPALICE

Je název nového literárního počinu Pavla Kyseláka, který pochází 
z Malé Hané – z oblasti kolem Jevíčka. Jeho novou knihu pokřtila pri-
mátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová.
Autor v ní uvádí životní vzpomínky i jiné příběhy. Část statí napsal ve 
svém rodném malohanáckém nářečí. Přičemž v několika příbězích ne-
opomněl vzpomenout na svoji rozšafnou jevíčskou tetičku Mařku.

Srdečně zdraví  Pavel Kyselák

Tradiční noční pochod na HUŠÁK
Konec školního roku přinesl nejen vysvědčení a čas dovolených, ale  
i noční pochod na Hušák, který byl letos zároveň i 5. ročníkem me-
moriálu našeho bratra MVDr. Jindřicha Kleibla. Pochod startoval 
tradičně v poslední červnový pátek 30. 6. 2017 v 17 hodin z Tyršovy 
plovárny v Jevíčku, všem známé jako Žlíbka. Zájemci mohli ještě před 
samotným začátkem navštívit jevíčskou věž, která je každoročně na 
pochod otevřena. Na startu nás přivítali hlavní organizátoři za Sokol 
Jevíčko. Náčelník Vít Musil, který zahájil pochod klasickým „Zdrávi 
došli.“ , předal župní ocenění, stříbrnou medaili JUDr. Karla Pippicha, 
za celoživotní přínos a posílení sokolské myšlenky místostarostovi so-
kola Jevíčko bratru Oldřichu Loubalovi, který letos mimo jiné oslaví 

významné kulaté jubileum. Memoriálu 
se letos zúčastnilo 148 lidí, kteří pochod 
absolvovali nejen pěšky, ale i na kolech,  
a to z Jevíčka, Biskupic, Chornic, Vísky, 
Městečka Trnávky a Velkých Opatovic. 
Diplomy se rozdávaly v cíli, v hospodě na 
Zátiší ve Vísce, zde si účastníci mohli opéct 
párek, který získali za odevzdání karty  
s razítky z kontrolních stanovišť U pomní-
ku Rudoarmějců a U Holubí studánky pod 
Hušákem. K poslechu a tanci nám hrála ka-
pela Kázeň. Za pořadatele bych ráda podě-
kovala našemu sponzorovi firmě REGAM  
a partnerům městu Jevíčku, Vísce a lesům 
ČR, bez kterých by nebylo možné před-
sevzetí z loňského roku naplnit. Příští rok 
je stoleté výročí od založení samostatné 
republiky. Při té příležitosti se také na-
cvičuje na XVI. Všesokolský slet. Rádi by-
chom předvedli naše celoroční snažení 
během večerního vystoupení na Tyršově 
plovárně po tradičním pochodu na Hušák, 
který bude příjemným začátkem školních 
prázdnin.
 Se sokolským „NAZDAR“ Dana Musilová

T. J. SOKOL JEVÍČKO

Foto: Simona Amiridu
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Město Jevíčko nabízí ke koupi použitý nákladní automobil 

MULTICAR M25 (valník)
Rok výroby: 1982

Objem/druh/výkon motoru: 1997/vznětový/33,1

PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI      SRPEN 2017 

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

31.7. – 4.8.2017    PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

30.8.  PRÁZDNINOVÁ VÝTVARNÁ DÍLNA 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

SENIORSKÝ KLUB JE PŘES PRÁZDNINY 
UZAVŘEN. 

  

Přehled akcí Jevíčko SRPEN 2017
05. – 07. 08.     Jevíčská věž o pohár města, Žlíbka	
06. 08.  09:00 Speciální výstava jezevčíků, Areál	SK	Jevíčko
07. 08.  16:00  34. Zasedání Zastupitelstva, 
	 	 		 	 		 	 			 Zasedací	místnost	MěÚ
08.	08.	 	 18:00		 Vernisáž	výstavy,	Synagoga
16. 08.  16:00  Informační schůzka MŠ,	Mateřská	škola	 
	 	 		 	 		 	 			 –	třída		Kosáčků
19.	08.	 	 08:30	 Pouťový	nohejbal	dvojic	15.	ročník,	Žlíbka
19. 08.        Pouť 2017,	viz	plakáty
20. 08.        Pouť 2017,	viz	plakáty
26. 08.  14:00 Jevíčko MTB open,	Panský	dvůr
26. 08.  15:00  Pouťové posezení, Zadní	Arnoštov

s mezinárodní výstavou jiřineks mezinárodní výstavou jiřineks mezinárodní výstavou jiřinek
slavnosti

Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové 
slavnostislavnostislavnosti

Jiřinkové Jiřinkové 
slavnosti

Jiřinkové 
slavnosti

Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové Jiřinkové 
slavnosti

Jiřinkové 
slavnosti

Jiřinkové 
slavnosti

Jiřinkové 
slavnostislavnosti

26. - 27. 8. 2017 Velké Opatovice
Moravské kartografické centrum

INFO: kc.velkeopatovice.cz

otevřeno:  sobota 26. 8.  9 - 19 hod.   l   neděle  27. 8.  9 - 18 hod.
Vstupné:  sobota 80 Kč / snížené 50 Kč, neděle 100 Kč / snížené 80 Kč. 
Děti do 6 let a vozíčkáři zdarma. Ženy a dívky jménem Jiřina mají snížené vstupné.

                 po oba dny  občerstvení zajištěno

KULTURNÍ PROGRAM - NEDĚLE

Tuto akci podpořilTuto akci podpořil

od 1300  finále MISS JIŘINKA 2017
 vystoupení Petry Černocké 
 módní přehlídka dobových klobouků 
 DANTES Brno

Obvyklá cena vozidla byla znaleckým posudkem stanovena na 15.000 
Kč vč. DPH a je současně stanovena jako základní nabídková cena. 
Nabídky zájemci doručí osobně nebo poštou v uzavřené neprůhledné 
obálce označené nápisem „Nabídka na koupi MULTICAR M25 – 
NEOTVÍRAT!“ nejpozději do 31. 8. 2017 
do 10,00 hod. na adresu:
Město Jevíčko
Palackého nám. 1
569 43 Jevíčko
Prohlídka předmětu koupě je možná po 
dohodě s investičním technikem města 
Daliborem Šebkem, tel: 733 127 240. Zájemci přiloží do nabídky 
identifikační údaje vč. telefonního kontaktu.

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka.
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Město Jevíčko Vás srdečně zve na  

Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově 
u příležitosti pouti kostelíčku sv. Bartoloměje 

Sobota 26. 8. 2017 od 15 do 21 hodin, vedle kulturního domu 
 v Zadním Arnoštově, za nepříznivého počasí v kulturním domě. 

Program:   
- vystoupení loveckých trubačů na lesnice 

- slavnostní křest knihy Oldřicha Koudelky „Malohanácké halali“ 

s možností koupě knihy 

- k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“ 

- občerstvení z kuchyně Mysliveckého sdružení Jevíčko, zvěřinové 

klobásy, zvěřinový guláš, uzené maso, steaky, pivo, limo, koláče od paní 

Foretové 

- v období 15:00 – 17:00 hodin: 

 prezentace dravých ptáků 

 skákací hrad a malování na obličej pro děti zdarma 

 projížďky na ponících z Osady Lípa pro děti zdarma 

- můžete využít bezplatné dopravy minibusem SDH Jevíčko, odjezd 14:30 

od Domu hasičů v Jevíčku a vždy každou další hodinu (15:30, 16:30, 

17:30, 18:30, 19:30)

---  VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ --- 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /   Srpen 2017



www.jevicko.cz

                             Srpen  2017    / 13Měsíčník města Jevíčka

1267 V závěti Olomouckého biskupa Bruna v letech 1245 – 
1248, rádce krále Přemysla Otakara II. je uvedena jeho 
rozsáhlá německá kolonizace, převážně severní Moravy 
(Svitavy, Mohelnice, Hulín, Němčice, Vyškov, Vilémovi-
ce u Blanska a Biskupice u Jevíčka. Testament informuje  
o existenci těchto vsí do roku 1267). Biskupice uvedl již 
1262 jako majetek kapituly.

1327 Projížděl Jevíčkem král Jan Lu-
cemburský při cestě z Brna na 
hrad CIMBURK, kde pečetil listiny.

1367 Byl rektorem university Pražské 
(založené Karlem IV.) Mikuláš 
z Jevíčka.

1437 Připadla Víska (Derflík) do rukou 
Beneše z Boskovic.

1467  Martin z Jevíčka a Toman z Rad-
kova byli rotmistři Albrechta z Postupic, posádkou na 
Hradisku u Olomouce.

 Naposledy ožil hrádek Plankenberk u Biskupic. Usadil se 
tam Václav Šatný hejtman posádky Hradiště k velkému 
postrachu okolí.

1497 V Opatovicích byl pořízen zvon Vít cca 840 kg ulit Je-
ronýmem Haubicem v Brně (jako zvon Maria 1509 
v Jevíčku).

 Hrad Vraní hora ve Vranové, zničený za husitských válek, 
byl již pustý.

 Plechtinec je uváděn jako dvůr u Vranové Lhoty, 1572 
v trnavském urbáři uváděny 4 usedlosti na místě vymý-
ceného lesa, 1651 jako vesnice u Cimburku.

Jídlo vesnických chalupářů a bezzemků  
v 19. století:

Jídlo vesnických chalupářů a bezzemků v 19. století :

Prosná kaše bývala hlavním jídlem, která se s mlékem pekla, nebo  
s vodou vařila, moukou zasypávala a různě omastila.
Hrách se zalil teplou vodou a nechal nabobtnat, zesládle a byla pučalka, 
kterou místo chleba jedli holou rukou. Jedli-li pučalku s kyselým zelím, 
měli kočičí tanec. Hrách uvařený stačilo omastit a bylo jídlo.
Jogáv - kaše z jedné krupice uvařené ve vodě - nosili si v kastrolku do 
práce.
Nakróželka - kousky rabské řepy na husto ve vodě vařené.
Bramborový svítek - uvařené, postrouhané brambory smísí se s tro-
chou mouky, vejci, solí. Těsto se polije hruškovou vodou ze suchých 
hrušek, těsto se rozdělá na pomaštěný plech, nastrkají se do něj uvařené 
hrušky a peče se.
Kunda - tvaroh s máslem, míchaný s pažitkou, solí a pokrájenou cibulí.
Polévka - vaří se chlebový nátěstek.
Jídla masitá - byla vzácná: jelita, jitrnice, kroupy, ovar, škvarky.
 Maso uzené - pro pantáty a vzácné hosty.
 Maso větrové - neuzené, visívalo na hambálkách.  
 Často zapáchalo, ale vařilo se z něj jen v neděli.
Moučníky - těch bývalo více: 
Kóske - tenké kousky chleba, polité vařenými sušenými hruškami, mlé-
kem, smetanou a pomaštěné.
Křesňáke - vdolky z děfované mouky /otrubami/ někdy nazývané ot-
rubové pekáče.
Podělo - nádivka do pečiva: mák, povidla, tvaroh, strouhaná mrkev, 
upražené zelí, vařená cukrovka s mákem, uvařené hrušky.
Knedle - s tvarohem, jablky /taške/.
Knedle kysané - s povidlí, trnkami.
Nudle, buchty, koláče, koblihy .... jen někdy 
Kronika I. díl Biskupice, str. 139 - 142
          František Plech

František Plech - Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech, končících sedmičkou

 Hraničky – první zmínka o typické maličké obci s kaplič-
kou, která zanikla. Obnovena po parcelaci dvora 1782 na 
levém břehu Třebůvky.

1557 Prokop Podstatský z Prusínovic vložil Jevíčko do zem- z Prusínovic vložil Jevíčko do zem-Prusínovic vložil Jevíčko do zem-
ských desk jako svůj majetek. 

1577 1. 7. – císař Rudolf II. Jevíčku potvrzuje všechna jeho pri-
vilegia.

 10. 7. – Jevíčku císař Rudolf II. uděluje IV. výroční trh.
1607 – 1637  V Biskupicích Jaroslav Drahanovský z Pěnčína pořídil 

první „stříkače“ proti ohni.
1617  Převor Jakob Kirchner přivezl do Jevíčka odněkud od 

Brna sošku Panny Marie s Ježíškem, čímž dal základ je-je-
víčským poutím.

1637 17. 12. potvrdil Václav Žalkovský ze Žalkovic jevíčským 
krejčím cechovní artikule.

1657  5. 10. dal zbědovanému městu Jevíčku císař Leopold I. 
v každý den úterní trh na koně a jinší dobytek.

 Jevíčko mělo celkem 212 domů, z nichž 44 bylo pustých.
 V Bělé byl přestavěn klášterní dvůr k sladování a vaření 

piva.
1667 Za převora Hufnegela bylo v klášterním dvorci v Jevíčku: 

5 koní, 23 krav, 20 vepřů. Na dvorci v Bělé 195 ovcí, 18 
krav, 11 vepřů. Celkem klášter měl 5 koní, 42 krav, 31 
vepřů, 195 ovcí. V Bělé v klášterním dvoře měl 50 sudů 
piva a 185 měřic obilí.

1677 „Lánovou vizitací“ v Jevíčku bylo zjištěno 68 rynkovních 
domů (třeba i v ulicích), 64 uličních domů, 39 
poddanských gruntů a 29 chalup.

T.J.  SOKOL  JEVÍČKO  a  TJ JEVÍČKO
pořádají v sobotu 19. 8. 2017

ve sportovním areálu Tyršovy plovárny na Žlíbkách

15. ročník

POUŤOVÉHO NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE DVOJIC  

Prezentace: 8.30 – 9.00 hod.
Startovné:   300,- dvojice /v ceně občerstvení /kuře + pivo/
Dva kurty
Systém dle počtu účastníků
Ceny: finanční + od sponzorů.

Přihlášky: na tel. 777 081 531 
Info: Radomil Sedlák, Okružní 637, Jevíčko 569 43, Tel: 777081531

  e-mail: tjjevicko@seznam.cz

pokračování v některém z dalších čísel Zpravodaje...
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Naši jubilanti

Přichystalová Anna

Svojanovský František

Grézlová Anna

Grézl Josef

Přejeme hodně štěstí, 
zdraví a osobní spokojenosti.

Společenská rubrika
červenec 2017

Obec Biskupice

Mateřská škola Biskupice 
nabízí

volná místa 
na školní rok 
2017/2018

Přijímáme dvouleté děti

Informujte se nejlépe 
do 31. srpna

na tel. čísle 776 583 015
nebo emailem: 

ms.biskupice@seznam.cz

Kaléšek 2017 je přede dveřmi
19. ročník Biskupického kaléšku se blíží. Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají 
zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom porotou, ale i návštěvníky Bis-
kupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně pod čísly může degustovat 
vzorky, které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  Nejlepší vzorek, podle dosaže-
ných bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby vzorky slivovice do letošního 
ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději do 15. září 2017 na 
níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na kaléšek, 
kde letos mimo jiné vystoupí skupina Stracené Ráj, Aleš Brichta a kapela Veselá 
trojka (známá z TV Šlágr).

Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. 
Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3. místo 1000,-Kč + věcný dar,  
4. -5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.      
        Organizační tým kaléšku

první letní kino v technickém areálu obce

pouťový fotbálek 2017

první letní kino v technickém areálu obce

pouťový fotbálek 2017

pouťový fotbálek 2017 pouťový fotbálek 2017pouťový fotbálek 2017
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opravená část místní komunikace  od čp. 3 po čp. 2

opravená část místní komunikace  od čp. 3 po čp. 2

opravená část místní komunikace  od čp. 3 po čp. 2

opravená část místní komunikace  od čp. 128 po čp. 150  

probíhá oprava střechy v technickém areálu obce na budově 
bývalé béčárny

PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE V OBCI
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Setkání s mistrem kovářem 
V pátek 23. 6. se celý druhý stupeň vydal na Hartinkov do umělecké kovárny u paní učitelky 
Doleželové. Mistr kovářský nás obeznámil se stroji a pomůckami, se kterými pracuje. Také byly 
k nahlédnutí fotografie různých prací, jako například zábradlí, růže, kliky ke dveřím a aroma-
lampy.
Mistr nám ukázal, jak se pracuje se stroji a s nářadím, které měl ve své kovárně. Ukázal, jak se 
ztenčuje a prodlužuje kov a na výrobě malé podkovičky pro štěstí nám předvedl celý pracovní 
proces.
Současně si pan mistr ověřil naše znalosti. Ptal se, kde se vyrábí železo a jaké jsou různé železné 
rudy. Na tuto otázku znali odpověď spíše žáci devátého ročníku, protože to bylo jejich letošní 
učivo.
Naše exkurze byla příjemně ukončena. Nanosili jsme dřevo, rozdělali jsme si oheň a opékali si 
špekáčky. Kdo chtěl, tak i chléb.
    Hana Kopková, 9. tř. ZŠ a MŠ Chornice

Naši jubilanti v měsíci srpnu

 Zdeněk Knoll
 Radomír Žáček
 Ludmila Lexmannová
 Jiří Navrátil
 Miloslava Žouželková
 Jiří Nečas

Gratulujeme a přejeme spokojenost 
a pevné zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Dominik Makovský
 Mikuláš Vachutka
Blahopřejeme a přejeme 
hodně zdraví a radosti.

Základní organizace 
Českého svazu chovatelů 
Chornice pořádá ve dnech
 
12. - 13. srpna 2017 

„o Chornické pouti“

9. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena 
v zahradě JEDNOTY Chornice  
v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin 
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!
(guláš, klobásy z udírny, točené 
pivo,…)

K návštěvě výstavy Vás zvou 
chovatelé z Chornic               
  

„o Chornické pouti“

9. ročník 
soutěžní výstavy 
králíků a holubů

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ZÁŘÍ
V sobotu 9. září přijede skupina čtyř mladých profesionálních hudeb-
níků s klasickými francouzskými šansony. Program hudebního tělesa 
„CHANSON TRIO COUCOU“  tvoří unikátní úpravy písní z repertoá-
ru známých francouzských šansoniérů, méně známé šansony a také 
autorská tvorba. Koncert se uskuteční v místním kulturním domě od 
18,00 hodin. Vstupenky za 90,- Kč bude možno pořídit na místě, nebo 
v předprodeji v kanceláři obecního úřadu.
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Obec Chornice zve už tradičně všechny 
příznivce českého filmu na promítání Kine-
matografu bratří Čadíků, které se uskuteční 
ve dnech 25. srpna – 28. srpna v areálu 
na hřišti. Vstupné je dobrovolné a o chutné  
a bohaté občerstvení se opět postara-
jí místní rybáři. Za nepříznivého počasí se 
promítání přesune do kulturního domu.     

Program:
Pátek – Řachanda
Sobota – Teorie Tygra
Neděle – Všechno nebo nic
Pondělí – Trabantem do posledního  
dechu

Kinematograf bratří Čadíků 
v Chornicích
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10.  Pohádkový les v Jaroměřicích
Uběhlo neuvěřitelných 10 let od organizace 1. Pohádkového lesa v Jaroměřicích v roce 2008. 
Tehdy přišlo hledat ve velkém vedru princeznu  Jarmilku 128 dětí na 16ti zastaveních s 43 po-
hádkovými postavami, nicméně s velkou radostí a dobrým koncem.
Letos opět přes tropické vedro jsme zaregistrovali v Pohádkovém království - v Centru života  
a podnikání - 275 dětí, které se vydaly hledat princeznu s rodiči  a příbuznými. Dohromady pro-
šli 24 stanovišť, kde je zabavilo na 70 pohádkových bytostí, včetně Šubířů, zakladatelů Kalvárie.
Po pečlivě připravené dlouhé trase přes Kalvárii bylo připraveno na hřišti TJ sehraným týmem 
dobrovolníků bohaté občerstvení. Doprovodný program letos mimo pohybové, výtvarné a ha-
sičské aktivity výborně zpestřil šašek VIKY. Čekání na pohádkový průvod nebylo nudné a vydání 
princezny Jarmilky panu králi Jaromírovi a jeho choti bylo odměněno zaslouženým potleskem.
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci velké akce podílejí - ať velkým či malým dílem. 
Když se dá dohromady nezištná ochota nejméně stovky příznivců spokojených dětí a několika 
sponzorů, úspěch by měl být zaručen. Vždy je ještě důležité neovlivnitelné počasí, možná letos 
vedro odradilo několik účastníků, ale věříme, že JAROMĚŘICKÝ LES již patří k nejvyhledávaněj-
ším akcím pro děti a rodiče v našem regionu.
Vše dopadlo dobře, děti, dospělí i organizátoři - byli spokojení. Děkujeme všem.

                                                                                                            SRPŠS, ZŠ a OK 

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné narozeniny 
oslaví pan a paní:

HRUBÁ MARIE 
KRAUSOVÁ LUDMILA
VYMĚTALOVÁ MARIE
Nejen v letních měsících přejeme všem 
jmenovaným hodně zdraví, spokojenosti 
a dobré nálady.

V posledním období se narodili

MATOUŠ FILIP
EVELÍNA VAŠÍČKOVÁ
Oběma dětem i rodičům přejeme štěstí, 
zdraví a mnoho společných radostí.

V červenci opustil řadu jaroměřických 
občanů pan

LUDVÍK PUDÍK
Pozůstalé rodině vyslovujeme 
upřímnou soustrast.

SPOZ Jaroměřice
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Noc kostelů 9.6.2017 v Jaroměřicích
Jaroměřická farnost se dvěma kostely a rozlehlou farou se zařadila letos už po druhé do  
9. ročníku celostátní Noci kostelů. Spolu s cca 1 500 pořádajících připravila kulturně-duchovní 
program.
V 18.00 h v dolním kostele Všech svatých  zahájil pan farář Mší svatou. Mgr Michal Schuster při-
blížil historii a významné památky dominantní stavby uprostřed návsi. Hostům bylo umožněno 
nahlédnout do historických farních kronik.
Přemístění  na Kalvárii netrvalo dlouho, a tak všechny mohl seznámit průvodce Nocí Mgr. 
Schuster s významným  poutním místem a jeho minulostí.
Pěvecký sbor Cantilo pod vedením Mgr.Luďka Klimeše umocnil atmosféru vynikajícím kon-
certem v prostoru fary, jejíž část je využívána k bohoslužbám. Loď kostela se může pochlubit 
výbornou akustikou, takže nejen hosté, ale i zpěváci byli nadšeni.
Zrovna na den 9. června připadlo 100. výročí narození št. kapitána Jana Parolka,  příslušníka 311. 
čs. bombardovací peruti RAF. Vzpomínky na mladého hrdinu, který zahynul po leteckém nále-
tu ve II. světové válce v r. 1941 se důstojně ujal PhDr. 
Oldřich Koudelka. Projev autora knihy „Žil pod Kalvárií 
Jan“  byl vhodnou součástí slavnostního večera.
Pan farář pozval účastníky do části fary, kde byly vy-
staveny knihy, z nichž vyzařovala patina věků.
Procházka Loretánskou kaplí a kostelem Povýšení sv. 
Kříže s průvodcovským slovem Mgr. Schustera zaujala 
velkou skupinu přítomných.  Za návštěvu děkujeme 
senátoru Radku Martínkovi a všem hostům i účinku-
jícím Noci kostelů 2017.

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc srpen 2017                              

Do 30. 8., výstavní síň Centra života a podnikání 
(VS) v půjčovní době knihovny PO,ST  9-11, 13-
16, PÁ 13-18, jinak na tel.: 778 086 380 LETNÍ 
JAROMĚŘENÍ výstava výtvarných prací ze 
setkání výtvarníků, konaného 22.7.2017
31. 7. pondělí – 4. 8. pátek, VS LETNÍ ŠKOLA 
PALIČKOVÁNÍ s lektorkou ing. Ivou Vanžurovou   
1. 8. úterý, klubovna CŽP,  17.00 h pro děti, 
18,00 h  pro dospělé Konverzační angličtina 
s Britt-Marie Pazdírek, prázdninový cyklus, 
možnost zdokonalení jazyka v průběhu letních 
měsíců, cena 50,- Kč od jednoho účastníka za  
1 hodinu
Prázdninová soutěž Obecní knihovny pro 
děti do 15 let „VŠUDYBYL A VŠECHNOZNAL“ 
registrace od 28. 6. 2017, ukončení soutěže 31. 8. 
201. Podmínky soutěže v knihovně nebo na www.
jaromerice.knihovna.cz
1. potvrzení vstupenkou nebo razítkem a datem 
návštěvy kulturní památky, různého navštíveného 
místa – informační centrum, OÚ, kulturního 
představení, kina, divadla, koncertu, knihovny -  
i jaroměřické, aj. (1 záznam ve vlastním deníčku 
- 1bod)
2. vyplnění testu, vyzvednutého v knihovně s 10 
otázkami z jaroměřické historie 
(10 správných odpovědí – 10 bodů)
3. Ukázka vlastnoručně zhotoveného 
prázdninového výrobku, obrázku (max. 10 bodů)
4. Záznam o přečtené knize (10 bodů), čtenářská 
soutěž „Lovci perel“ POKRAČUJE
2., 9., 16. srpna, středy, 18.00 h, dvůr CŽP 
Prázdninové čtení u studny,  osvědčené 
zábavné čtení s hranými vstupy posluchačů
7. 8. -11. 8.,  VS, popř. v plenéru LETNÍ ŠKOLA 
KRESLENÍ s Britt-Marie Pazdírek, pro děti 

dopoledne 9-12 hodin, pro dospělé 15 -18 h, 
týdenní kurzovné 500,- Kč, předběžný zájem 
nahlaste, prosím, v knihovně (778 086 380)
11. 8. pátek, v 18.00 h  Výstava prací ze školy 
kreslení a LETNÍ KARNEVAL s programem pro 
děti a širokou veřejnost
14. 8. pondělí, 15.00 h, VS Drátování s Petrou 
Jůzovou, výtvarná dílna pro děti i dospělé, 
možnost výroby lucerničky, svícnu  nebo tvaru dle 
vlastní volby po dohodě s lektorkou. Zavařovací 
sklenice (cca 0,3 l) a tvořivou náladu s sebou. 
Vstupné 50,- Kč + spotřebovaný materiál
18. 8. pátek, 20.00 h,  OŽIVLÉ POVĚSTI, sraz 
dětí i dospělých před knihovnou, tajemné noční 
putování s vypravěčem Mgr. M. Schusterem  
a s divadelní a šermířskou společností 
Gonfanon, po místech pověstí naší obce.
26. 8. sobota, se plánuje POZOR ZMĚNA 
jednodenní zájezd na zámek KUKS, do 
Prachovských skal a do města Jičína  
s průvodcem Janem Valíčkem. Přihlášeným 
účastníkům je místo rezervováno, náhradníci 
vítáni. Odjezd autobusu: Biskupice 5.50 h, 
Jaroměřice 6.00 h, V. Opatovice 6.10 h, Jevíčko 
6.15 h, předpokládaný návrat cca 21.00 h, cena 
zájezdu 400,-Kč, potvrzení zájmu a záloha do 
11. 8.2017 V případě zvýšeného zájmu se 
uskuteční zájezd podruhé, a to 23. 9.2017 za 
stejných podmínek.
Od středy 22. do středy 30. 8. bude knihovna 
otevřena v půjčovních dnech (PO, ST, PÁ)
pouze od 9.00 do 11.00 hodin.
PŘIPRAVUJEME                                 
1. 9. pátek, 18.00 h, VS Vernisáž výstavy 
Paličkovaná krajka v jaroměřickém desetiletí 

výstava krajek lektorky Ivy Vanžurové a členek 
jaroměřického Klubu paličkování vernisáž  
s kulturním programem a malým občerstvením, 
výstava dále potrvá do 29. 9. 2017
3. 9. neděle, 9.00 h, VS, zahájení 10. ročníku 
Kurzu paličkování s ing. Ivou Vanžurovou
4. 9., pondělí, 8.00 h, 
Základní škola Slavnostní zahájení školního 
roku
Od 4. 9. do 25. 9.  Příjem objednávek macešek 
(6,- Kč/ks) 
a chryzantém ze zahradnictví pana Kohoutka  
z Vanovic, prodej ve středu 27.10.2017 ve dvoře 
CŽP
4. -30. 9., VS, v době provozu knihovny  BURZA 
KNIH. Knihy, které doma přebývají, nabídněte, 
prosím, knihovně, jiným zájemcům, nebo posléze 
do humanitární sbírky. Manipulační poplatek při 
koupi od 1,- do 5,-ti Kč.
8. 9. pátek, KNIHOVNA UZAVŘENA
17. 9. neděle PODZIMNÍ POUŤ v Jaroměřicích
Sběratele turistických vizitek upozorňujeme, 
že i Jaroměřice mají svou vizitku, prodávají 
se v Pohostinství u Trojanů a v knihovně za 
12,- Kč. Dále nabízíme turistickou malovanou 
mapu Svitavsko za 45,- Kč

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                
Masáže s fyzioterapeutkou p. Dis. 
Petrou Hanouskovou, v klubovně CŽP 
pondělky od 16.00ti hodin, objednání přímo 
u fyzioterapeutky nebo tel.: 724 288 524                                            
Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve VS CŽP, Út, St, 
Čt vždy od 16.30 hodin (od 1.8. - 11.8. se necvičí)
Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK 461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz,  

Informace z úřadu
• 17. července byla zahájena rekonstrukce přístupové cesty na zámeckém nádvoří. Akce 

potrvá do konce měsíce srpna.
• v rámci dotace na protipovodňová opatření obce Jaroměřice byl instalován nový místní 

rozhlas. Prosíme občany, kteří mají problém se slyšitelností vysílání, aby své připomín-
ky sdělili na Obecní úřad. Společně s připomínkou nahlaste, prosím, i číslo sloupu, na 
kterém je problematický hlásič umístěn. Děkujeme 

Anglická konverzace 
Konverzační hodiny s Britt Marie Pazdírek 
probíhaly v průběhu měsíce července pro děti 
i dospělé.
Poslední hodina proběhne 1.8.2017.

Opravy ve stodole CŽP
V červnu a červenci probíhaly další úpravy 
ve stodole Centra života a podnikání.
Zednické práce provedl pan Drahoš Kovář, 
tesařské práce pan Tomáš Jedlička.
Oběma šikovným řemeslníkům patří podě-
kování, stejně tak i pracovníkům VPP za úklid.
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Koupím rodinný domek se zahradou v Jevíčku, 
nebo v okolí Jevíčka. Opravy nevadí, 

nabídněte prosím. 
Tel.: 720 358 722.

SNAŽÍM SE O TO, ABY SI KAŽDÝ Z FOCENÍ ODNESL 
PŘÍJEMNÝ ZÁŽITEK. TĚŠÍM SE NA FOCENÍ S VÁMI
V JEVÍČKU A OKOLÍ.
Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ

NABÍZÍM FOCENÍ MIMINEK, DĚTÍ, RODIN, SVATEB, 
TĚHOTENSKÉ A PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE

Hledám ke koupi byt v Jevíčku. 
Tel.: 722 119 151. 

Máte dluhy a nevíte si rady? 10 let zkušeností, 
nebojte se zavolat. Tel.: 774 765 437.

Sháním dům nebo chalupu v okolí 
Svitav nebo Poličky. Původní stav nevadí, 

zahrada alespoň 300 m2. Děkuji. Tel.: 773 463 891.

Koupím byt v Jevíčku, nejlépe 1 + 1  nebo 2 + 1. 
Děkuji. Tel.: 774 765 437. 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
                                                   www.ktcz.eu
TELEVIZNÍ SLUŽBY – Digitál, Analog
    Připojení k INTERNETU
       MOBILNÍ SLUŽBY – Volání, Data
            Volání přes VoIP
                Zákaznická linka: 848 800 858

1

Prodám rodinný dům se dvěma samostatnými byty, 
garáží a zahradou v Jevíčku. 

Tel.: 602 751 543.


