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Odpadové hospodářství v Jevíčku
Vysoká produkce směsného odpadu je hlavním problémem v oblasti naklá-
dání s odpady v České republice. Velké množství směsného odpadu končí 
v popelnicích. Nejlepší samozřejmě je vzniku odpadů předcházet. Pokud 

to není možné, tak se snažit jednotlivé materiály třídit a recyklovat. Čím méně vzniká směsného 
odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny, které jsou velkým 
zdrojem znečištění ovzduší. 
Významnou roli v odpadovém hospodářství zaujímá zpětný odběr – jde o systém, který shromaž-
ďuje nebezpečné nebo znovupoužitelné a recyklovatelné výrobky. Hlavním účelem toho systému 
je snaha zamezit vytváření černých skládek nebezpečného odpadu. Povinnost zpětného odběru 
se vztahuje na elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, zářivky, elektrické spotřebiče 
a pneumatiky. Zpětný odběr výrobků by měl motivovat výrobce k navrhování a produkci výrobků 
s co možná nejnižším obsahem nebezpečných látek, jejichž následné využití nebo odstranění po 
ukončení životnosti, bude co nejlevnější a nejjednodušší.
Město Jevíčko je aktivně zapojeno do zpětného odběru elektrozařízení v systému ASEKOL, ELEK-
TROWIN, EKOLAMP a ECOBAT. 
Odměna za sběr vyřazených elektrozařízení činila v roce 2017 15.332 Kč. Město je provozovate-
lem sběrného dvora, jehož provoz je schválen souhlasem Krajského úřadu Pardubického kraje, 
který byl rozhodnutím ze dne 6. 11. 2015 prodloužen do 31. 10. 2019. Na sběrném dvoře mohou 
občané města odevzdat odpady dle schváleného provozního řádu. Sběr tříděného odpadu pro-
bíhá prostřednictvím barevných kontejnerů na 21 sběrných místech ve městě (v roce 2017 bylo 
nově zřízeno jedno sběrné místo) o celkovém počtu 89 ks (35 kontejnerů na plast, 3 na PET lahve, 
30 na papír, 18 na sklo, 1 nápojový karton, 3 na bioodpad). Město je zapojeno do systému EKO-
-KOM (odměna za vytříděné množství odpadů v roce 2017 činila 380.266 Kč). Celkové náklady na 
likvidaci odpadů činily 2.098 tis. Kč, příjmy pak 1.972 tis. Kč.
V Jevíčku se v loňském roce vytřídilo 199 257 tun využitelných složek odpadů v barevných kontej-
nerech a v rámci sběru starého papíru v ZŠ Jevíčko, za což jsme obdrželi příspěvek od společnosti 
EKO-KOM ve výši 380.266,50 Kč. 
Děkujeme, že třídíte odpad! Recyklací přispíváme ke zlepšení stavu životního prostředí.
K tématice odpadů připravili žáci ZŠ Jevíčko v rámci ekologického projektu anketu mezi 
obyvateli našeho města, kterou uveřejňujeme níže. Její výsledky jsou cennou inspirací pro 
město Jevíčko. Mgr. Jitka Budigová

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic
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Anketa žáků k likvidaci odpadů ve městě
Nejčastější odpovědi otázky  
č. 5: Pokud nemáte v ulici 
dobře dostupné kontejnery, 
uveďte ji.
• ulice Vrchlického, Mackerle-
ho, Palackého náměstí, Svitav-
ská, Pod Zahradami, U Cihelny, 
Horní Farní

Nejčastější odpovědi otázky  
č. 9: Pokud nevyužíváte hně-
dých kontejnerů na třídění 
bioodpadu, uveďte důvod.
• občané nemají zahrádku (bio-
odpad) nebo kontejner není  
v dosahu bydliště

Nejčastější odpovědi otázky  
č. 10: Co by se mělo podle Vás  
v Jevíčku zlepšit v oblasti 
nakládání s odpady? 
• více kontejnerů, častější svoz, 
možnost třídit hliník, na jaře  

a na podzim zvýšit po-
čet kontejnerů na bio-
odpad, více odpadko-
vých košů

Bylo vyplněno 120 an-
ketních lístků. Zpraco-
vali žáci třídy 8.A ZŠ 
Jevíčko pod vedením 
Mgr. Jany Hřebecké.
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DOMA JE DOMA
Ve dnech 16. až 20. května zorganizovalo 
Město Jevíčko družební zájezd na Ukrajinu 
do partnerské obce Korytňany. Tuto cestu 
spolufinancoval Pardubický kraj v rámci 
podpory spolupráce s partnerským regi-
onem Zakarpatí a zúčastnili se jí předsta-
vitelé našeho města, vybraní žáci Základní 
školy Jevíčko a dechový orchestr Základní 
umělecké školy v Jevíčku se svými učiteli. 
Žáci a studenti byli ubytováni v místních 
rodinách, kde měli možnost poznat život 
svých vrstevníků, místní zvyklosti a ochut-
nat zajímavou zakarpatskou kuchyni.
První den po příjezdu jsme navštívili místní 
školu, kde po krátké prohlídce následovalo 
setkání v tělocvičně a vystoupení naší re-
prezentantky ve twirlingu Natálie Zikmun-
dové. Zde jsme také panu řediteli předali 
sadu desíti míčů na volejbal, basketbal  
a fotbal od tradičního moravského vý-
robce Gala Prostějov. Odpoledne proběhl 
koncert Dechového orchestru ZUŠ Jevíčko, 
po kterém následovala vystoupení folklór-
ních skupin, hudebníků a tanečníků z celé-
ho užhorodského regionu.
V pátek 18. 5. byl naplánován výlet do 
podkarpatských polonin, prohlídka menší-
ho lyžařského střediska a výšlap k nedale-
kému vodopádu. I přes počáteční nepřízeň 
počasí jsme nakonec cestu zvládli a odmě-
nou byl opravdu překrásný přírodní útvar  
a ochutnávka tradičních pochutin.  
Sobotní dopoledne jsme příjemně vyplnili 
prohlídkou Užhorodu s výkladem před-
sedy Klubu Tomáše Garriguea Masaryka 
v Užhorodu pana Ivana Latka. Prošli jsme 
se ulicemi města, zavítali do české čtvrti  
a kavárny v ulici Ivana Olbrachta, kde jsme 
zapěli několik moravských písní. Prohlíd-
ka dále pokračovala kolem užhorodského 
hradu a Katedrály Povýšení svatého Kříže. 
Po obědě proběhla důstojná pieta s českou 
státní hymnou u pomníku pana preziden-
ta Masaryka a slovenskou státní hymnou 
u pomníku Milana Rastislava Štefánika na 
nábřeží řeky Už. Odpoledne jsme tento na-
bitý program zakončili v krásném prostředí 
poblíž koňské farmy závěrečnou zahradní 
slavností s naší dechovkou a ukrajinskými 
přáteli, kteří se o nás po celý pobyt vzorně 
starali. 
V neděli jsme se v časných ranních hodi-
nách vydali k domovu. Na hranicích jsme 
tradičně strávili asi dvě hodiny bezdůvod-
ným čekáním a pozorováním nepříjem-
ných praktik celníků, kterým jsme již dávno 
odvykli. Po překročení slovenských hranic 
jsme si pomalu začali uvědomovat kouz-
lo svobody a krásu naší republiky, která 
nám najednou připadala jako opečováva-
ná zahrádka s opravenými domy a městy  
v kontrastu s ukrajinskými extrémy. Na jed-
né straně ostrůvky bohatství a luxusu, na 
straně druhé chudoba a zanedbanost po-
strádající logiku a perspektivu.

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červenci 2018 oslaví  
významné životní jubileum 

Jaroslav Černý
Josefa Ambrozová
Ludmila Podlezlová
Marie Holubová
Miroslava Kudličková 

Je opravdu krásný pocit vracet se do ma-
lebného městečka, kde se neustále něco 
buduje, opravuje nebo vylepšuje. Kde máme 
moderní školy, chodníky a parčíky s možnos-
tí sportovního vyžití a hlavně dlouhodobý 
územní plán, který všemu dodává logiku  
a řád. To nejdůležitější ale je, že ve škole na-
štěstí nemáme fotografie bývalých žáků, kte-
ří přišli o život v nesmyslné válce. 
S přáním pohodového léta

 Miloslav Parolek

Reagujeme na článek uveřejněný ve Svitavském deníku:  
„Nad novou knihou o Jevíčku se vznášejí otazníky“

Vranovou Lhotu. Pro svo-
je hodnocení autora navíc 
získal spojence z řad jevíč-
ské veřejnosti, jmenovitě 
Ing. Romana Müllera, kte-
rý předtím paradoxně pro 
vydání knihy Dr. Koudelky 
hlasoval – obdobně jako 
všichni ostatní zastupitelé.  
Naše reakce byla nabí-
ledni, proto cituji část ze 
svého e-mailu panu šéfre-
daktorovi: „Váš článek ke 
knize o Jevíčku autora 
PhDr. Oldřicha Koudelky 

považ ji za přinejmenším nešťastný. Kni-
hu jste doposud neviděl, natož četl, nero-
zumím tedy způsobu Vašeho hodnocení.  
Z našeho pohledu jméno autora nevzbuzu-
je pochybnosti, jak uvádíte v textu, ba na-
opak. V loňském roce jsme společně vydali 
úspěšnou publikaci Malohanácké halali, 
za kterou je autor navržen na uměleckou 
cenu „Českomoravské myslivecké jednoty.“  
Obdobným způsobem se vůči hodnocení šéf-
redaktora ohradil starosta města Dušan Pávek, 
dipl. um. Budoucím čtenářům mohu avizovat, 
že se mohou těšit na bezesporu povedené li-
terární dílo, jehož kvality, ať ohodnotí nakonec 
každý sám. Osobně jsem velice rád, že kulaté 
výročí města i naší republiky orámujeme vydá-
ním knihy o našem krásném městě a děkuji za 
toto rozhodnutí všem kolegům zastupitelům.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Vážení čtenáři zpravodaje,
město Jevíčko se u příle-
žitosti výročí 760 let od 
povýšení Jevíčka na měs-
to královské a oslav 100. 
výročí vzniku ČSR rozhod-
lo vydat knihu novináře  
a spisovatele PhDr. Old-
řicha Koudelky „Jevíčko“. 
Kniha o cca 200 stranách 
textu a vynikajících fo-
tografií místních autorů 
bude tematicky členěna 
na kapitoly o místopisu  
a přírodě, historii a vý-
znamných osobnostech, architektuře a pa-
mátkách, kultuře a společenském životě. Jsme 
přesvědčeni, že publikace obdobného formátu 
našemu městu dlouho chyběla a jistě najde své 
místo v knihovnách nejen našich spoluobčanů, 
ale stane se také kvalitním zdrojem informací 
pro všechny, kdo se o Jevíčku budou chtít do-
zvědět něco více. Záměr výroby této publikace 
byl schválen v radě a následně v zastupitelstvu 
města. Nová kniha bude pokřtěna 17. 8. 2018 
v rámci probíhající výstavy „Architektura ve 
službách 1. republiky“ v synagoze.
Ještě než kniha spatřila světlo světa, byly 
však šéfredaktorem Svitavského deníku PhDr.  
Jiřím Šmeralem vysloveny doslova a do pís-
mene otazníky nad osobou autora. Ve výše 
uvedeném článku, který vyšel na konci květ-
na, zpochybňuje předešlou práci autora na 
obdobných publikacích pro obce Chornice či 

Vzpomínka
 

Dne 26. června 2018 
jsme si připomněli 
4. výročí od úmrtí
paní Jany Beranové.

Stále vzpomíná přítel Alois 
a kamarádky ze Žlíbek. 
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MUDr. Melková Jana
DOVOLENÁ  27. 7. 2018 – 10. 8. 2018

MUDr. Ivana Křížová
 neordinuje - druhý pátek dne 13.7.2018  

Informace z matriky
V souvislosti s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, dále nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 (GDPR), dochází ke změnám i na úseku matriky.
Město Jevíčko i nadále bude vyplácet finanční příspěvek při 
narození dítěte, které je přihlášeno k trvalému pobytu v Jevíčku. 
Je však nutné, aby se rodiče dítěte sami osobně dostavili (bez 
vyzvání matrikářky) na matriku Městského úřadu Jevíčko a po 
předložení rodného listu jim bude příspěvek vyplacen.
Vítání nových občánků Jevíčka organizuje SPOZ většinou dvakrát 
ročně.  Rodiče, kteří budou mít o vítání dětí zájem, si vyzvednou 
na matrice tiskopis, který vyplní a doručí zpět na matriku. Na 
základě vyplněného tiskopisu budou rodiče dětí včas informováni 
formou pozvánky, kde bude uvedeno datum a hodina konání.
S dotazy se můžete obracet na paní Jeřábkovou, tel.  464 620 
515. 

Sečení trávy letos zvolnilo
Vážení občané,
v letošním roce jste jistě zaznamenali, že sečení trávy na veřejných 
prostranstvích města Jevíčka a Zadního Arnoštova probíhá pomaleji, 
než jsme byli v předchozích letech zvyklí.
Příčinou je akutní nedostatek technických pracovníků na veřejně 
prospěšné práce, které město zaměstnává z dotací úřadu práce.
V roce 2017 mělo město celkem 17 pracovníků, zatímco v letošním 
roce se nám podařilo vybrat z nabídky úřadu práce jen 8 osob, které 
projevily o pracovní pozici zájem. Z těchto 8 pracovníků jsou však 
schopny obsluhovat techniku a provádět sečení pouze 3 osoby. K těmto 
pracovníkům VPP je potřeba připočítat dalších 9 stálých zaměstnanců, 
kteří se celoročně starají o provozní a technické záležitosti města. Proto 
jsme byli nuceni navýšit počet stálých technických zaměstnanců z osmi 
na devět oproti roku 2017.
Celkově tedy sečteno, v roce 2017 pečovalo o provoz města, technickou 
údržbu a zeleň celkem 25 pracovníků, v roce 2018 je jich jen 17. 
Kromě údržby veřejného prostranství, zeleně, oprav chodníků a celé 
řady dalších úkolů zajišťují techničtí pracovníci spolupráci s místními 
organizacemi a spolky na přípravě kulturních a společenských akcí ve 
městě, které pohltí velkou část jejich pracovní doby.  Aktivní činnosti 
místních spolků a organizací si velmi vážíme, proto technickou pomoc 
na přípravě těchto akcí považujeme za velmi důležitou součást pracovní 
náplně technických pracovníků.
Abychom nedostatek pracovních sil částečně vyrovnali, povolali jsme 
na výpomoc také školníka Mateřské školy Jevíčko a správce kina Astra, 
kteří mimo svoji hlavní pracovní oblast v odpoledních hodinách zajišťují 
sečení trávy. 
Pravidelně v rámci svých obchůzek monitoruji stav městské zeleně  
v Jevíčku a myslím, že Jevíčko patří mezi velmi udržovaná a kultivovaná 
města, přesto se může stát, že v místech, kde se v loňském roce sekala 
tráva dvakrát měsíčně, tak letos na sečení dojde např. jen jednou za 
měsíc.
Za Vaši toleranci a případnou pomoc s údržbou zelených prostranství 
před Vašimi domy, jak tomu bývalo dříve běžné, velmi děkujeme.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta města.

Rada města Jevíčko schvaluje
1a/84R/2018 dar pro Svaz skautů a skautek 

ČR, z. s., oddíly Jevíčko ve výši 5.000 Kč 
na základě darovací smlouvy

1b/84R/2018 bezplatný pronájem sálu Zámeč-
ku ve dnech 30. 8. 2018 a 31. 8. 2018 
pro potřeby MAS Moravskotřebovsko  
a Jevíčsko, o. p. s. k výcviku pedagogů 
ve spolupráci se SVP Alfa v rámci pro-
jektu MAP II rozvoje vzdělávání

1c/84R/2018 nákup reklamních předmětů ur-
čených na propagaci města a k prodeji 
v TIC Jevíčko za částku 19.679 Kč bez 
DPH

1d/84R/2018 hospodářský výsledek pří-
spěvkové organizace ZUŠ Jevíčko 
za rok 2017 se ziskem finanční část-
ky 156.535,99 Kč, kdy částka ve výši 
106.535,99 Kč bude převedena do re-
zervního fondu a částka ve výši 50.000 
Kč bude převedena do fondu odměn

1e/84R/2018 inventarizační zprávu o prove-
dené fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku příspěvkové organizace ZUŠ 
Jevíčko k 31. 12. 2017

1f/84R/2018 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace ZUŠ Jevíčko za rok 2017 dle 
předložených podkladů a o úkonu 
schválení účetní závěrky bude sepsán 
protokol

2a/84R/2018 smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a Pk na poskytnutí dotace z Progra-
mu pro vzdělávání, výchovu a osvětu  
v oblasti životního prostředí v Pk v roce 
2018 na projekty ZŠ Jevíčko „Chovejme 
se jako rozumní spotřebitelé“ ve výši 

20.000 Kč a „Poradna pro spotřebitele“ 
ve výši 25.000 Kč z rozpočtových pro-
středků Pk

2b/84R/2018 vyhlášení výběrového řízení na 
pozici účetní příspěvkové organizace 
Podniku bytového hospodářství města 
Jevíčka

2d/84R/2018 vyhotovení projektové doku-
mentace na akci „Zvýšení kapacity 
kanalizačního řadu Jevíčko“ v lokalitě 
Luční společností VHOS, a. s., Nádražní 
1430/6, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 
48172901 za nabídkovou cenu 20.000 
Kč bez DPH

2e/84R/2018 úhradu nákladů spojených se zá-
jezdem žáků ZUŠ, ZŠ Jevíčko a zástupců 
města na Ukrajinu, který se uskuteční  
v termínu 16. - 20. 5. 2018 do výše 
50.000 Kč se spolufinancováním z gran-
tu Pardubického kraje ve výši 15.000 Kč

3a/84R/2018 cenovou nabídku firmy Petr Zajíc, 
Třešňová 622/10, Liberec, IČ: 48274071 
na zálohování dat v programu „Zajíc“ 
včetně zajištění vzdáleného přístupu ve 
výši 500 Kč bez DPH měsíčně pro potře-
by Pečovatelské služby Jevíčko

3b/84R/2018 přijetí neinvestiční dotace  
z rozpočtových prostředků Pardubické-
ho kraje ve výši 20.000 Kč na podpo-
ru pravidelných volnočasových aktivit  
v ZŠ Jevíčko na akci „V čtenářském klu-
bu Káčko“

3c/84R/2018 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a společností Libor Černo-
hlávek, Jakub 38, 285 33 Církvice, IČ: 
16539184 na bezplatné zajištění sběr-

Usnesení z 84. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. května 2018
ných nádob, nakládky, odvozu a likvi-
dace jedlých olejů a tuků ze sběrného 
dvora Jevíčko

3d/84R/2018 podání žádosti o účelovou in-
vestiční dotaci v rámci programu „Do-
tace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 
2019 MV - generální ředitelství HZS ČR 
na akci „Rekonstrukce hasičské zbrojni-
ce Jevíčko“

3f/84R/2018 cenovou nabídku firmy Štěpán 
Hemzal, Konice na kamenické práce 
související s obnovou kříže na ulici Hor-
ní, Jevíčko ve výši 50.000 Kč bez DPH

3g/84R/2018 uzavření pojistné smlouvy  
č. 20824507-46 mezi Městem Jevíčko 
a Českou pojišťovnou, a. s. na pojištění 
jednorázových akcí - exponátů výstavy 
„Barbaři v pohybu“ zapůjčené od Mu-
zea Boskovicka ve výši 9.048 Kč na ob-
dobí od 10. 6. 2018 do 25. 7. 2018 (vč. 
převozu) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

3h/84R/2018 smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Pardubickým krajem z Programu 
„Podpora budování infrastruktury ces-
tovního ruchu v Pardubickém kraji“  
o poskytnutí účelové investiční dota-
ce ve výši 60.000 Kč z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na „In-
formační panel s odpočívadlem u Ma-
řínského hradiště a rumpálové studny, 
Jevíčko“ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

4a/84R/2018 zakoupení 2 ks nových PC pro 
potřeby pracovníků MěÚ Jevíčko za 
částku 25.000 Kč vč. DPH/1 ks
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Usnesení ze 43. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. května 2018

Zastupitelstvo města určuje
3/43Z/2018 zapisovatelkou zasedání Petru 

Minaříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Jiřího Janečka a Ing. Pavla Vykydala

Zastupitelstvo města schvaluje
1/43Z/2018 program zasedání
2/43Z/2018 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Zdeněk Klein, Ing. Roman Müller, Mar-
tin Pávek

4b/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/30 (33 m2) ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí P*** K***, 
*** Jevíčko za cenu 5.409 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a P*** 
K*** na prodej pozemku p. č. 1186/30  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4c/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/31 (29 m2) ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do 
podílového spoluvlastnictví L*** V***  
a R*** V***, *** Jevíčko za cenu 5.009 
Kč + úhradu správního poplatku katas-
trálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč ku-
pujícími + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a L*** V*** a R*** V*** na prodej 
pozemku p. č. 1186/31 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

4d/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/32 (41 m2) ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** W***, 
*** Velké Opatovice za cenu 6.209 Kč  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** W*** na prodej pozemku 
p. č. 1186/32 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4e/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/33 (38 m2) ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčkopředměstí J*** B***, 
*** Jevíčko za cenu 5.909 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a J*** 
B*** na prodej pozemku p. č. 1186/33  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4f/43Z/2018 prodej nově zaměřeného pozem-
ku p. č. 1186/34 (63 m2) ostatní plocha  
v k. ú. Jevíčko-předměstí V*** Z***, 
*** Jevíčko za cenu 8.409 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a V*** Z*** na prodej pozemku p. č. 

1186/34 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

4g/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/35 (39 m2) ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí Mgr. 
H*** U***, *** Jevíčko za cenu 6.009 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a Mgr. H*** U*** na prodej pozemku 
p. č. 1186/35 v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4h/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1186/36 (26 m2) ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí F*** P***, 
*** Jevíčko za cenu 4.709 Kč + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko a F*** 
P*** na prodej pozemku p. č. 1186/36  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5a/43Z/2018 prodej pozemku p. č. 4241/39 
(24 m2) a nově zaměřeného pozemku 
p. č. 4241/48 (4 m2), oba orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí R*** K***, *** 
Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a R*** K*** na prodej pozemků p. 
č. 4241/39 a p. č. 4241/48, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5b/43Z/2018 prodej pozemku p. č. 4241/40 
(24 m2) a nově zaměřeného pozemku p. 
č. 4241/47 (4 m2), oba orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí S*** O***, *** Jevíč-
ko za cenu 9.800 Kč bez DPH + úhradu 
správního poplatku katastrálnímu úřa-
du v hodnotě 1.000 Kč kupující + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a S*** 
O*** na prodej pozemků p. č. 4241/40  
a p. č. 4241/47, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5c/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/41 (28 m2) orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** P***, *** 
Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** P*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/41 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5d/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/42 (28 m2) orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí D*** H***, *** 
Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH + 

úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a D*** H*** na prodej pozemku p. č. 
4241/42 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

5e/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/43 (28 m2) orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** P***, *** 
Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** P*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/43 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/44 (28 m2) orná půda  
v k. ú. Jevíčko-předměstí M*** J***, *** 
Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupující 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a M*** J*** na prodej pozemku p. č. 
4241/44 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

5g/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/45 (28 m2) ostatní plo-
cha v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** O***, 
*** Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** O*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/45 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5h/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/46 (28 m2) ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí S*** 
O***, *** Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupující + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a S*** O*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/46 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5i/43Z/2018 prodej pozemku p. č. 4241/26 (21 
m2) orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
M*** M***, *** Konice za cenu 7.350 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupují-
cím + kupní smlouvu mezi Městem Je-
víčko a M*** M*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/26 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5j/43Z/2018 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 4241/52 (4 m2) a p. č. 4241/53  
(4 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí D*** P***, *** Jevíčko za 
cenu 2.800 Kč bez DPH + úhradu správ-

4b/84R/2018 nákup jedné mobilní klimatizač-
ní jednotky v hodnotě do 10.000 Kč bez 
DPH

4c/84R/2018 zakoupení 3 ks jednovrstvých 
zásahových oděvů pro JSDH Jevíčko do 
částky 24.000 Kč vč. DPH pro potřeby 
členů JSDH Jevíčko

5a/84R/2018 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2015217/VB/03 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemku p. č. 1454/4 v k. 
ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5b/84R/2018 poskytnutí peněžitého daru 2 x 
ve výši 6.704 Kč žadatelům dle zápisu 
na základě darovacích smluv

5c/84R/2018 smlouvu o umístění a provede-
ní stavby na pozemcích p. č. 4236/9 - 
orná půda, p. č. 4236/10 - orná půda, 
p. č. 4236/11 - orná půda, p. č. 3593/1 
- ostatní plocha a p. č. 3593/2 - ostat-
ní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
pro společnost Development Minářová, 
s. r. o., Deštná 32, 679 61 Letovice, IČ: 
05281865 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6/84R/2018 nájemné v bezbariérovém bytě 
číslo 7 na ul. Kobližná 125, Jevíčko dle 
zápisu

Rada města Jevíčko ruší
3e/84R/2018 usnesení RM č. 4c/70R/2017 ze 

dne 6. 11. 2017

Rada města Jevíčko jmenuje
2c/84R/2018 Mgr. Bc. Dušana Tejkala místo-

předsedou přestupkové komise Města 
Jevíčko s účinností od 2. 5. 2018

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kupní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a D*** 
P*** na prodej pozemků p. č. 4241/52  
a p. č. 4241/53, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

5k/43Z/2018 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 4241/50 (4 m2) a p. č. 4241/51  
(4 m2), oba orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Ing. L*** H*** a Bc. R*** 
H***, *** Brno za cenu 2.800 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícími + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Ing. L*** H*** a Bc. R*** 
H*** na prodej pozemků p. č.

4241/50 a p. č. 4241/51, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6/43Z/2018 záměr prodeje částí pozemků  
p. č. 46/1 a p. č. 44/2, oba zahrada v k. 
ú. Jevíčko-předměstí za cenu 300 Kč/m2

7/43Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 126 (33 m2) ostatní plocha 
v k. ú. Jevíčko-město do podílového 
spoluvlastnictví P*** S*** a P*** Š***, 
*** Jevíčko za cenu 13.530 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícími 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a P*** S*** a P*** Š*** na prodej po-
zemku p. č. 126 v k. ú. Jevíčko-město 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8/43Z/2018 koupi spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/8 k celku pozemku p. 
č. 5142 (11.167 m2) - orná půda v k. 
ú. Jevíčko-předměstí od Z*** J***, *** 
Vamberk za cenu 60 Kč za m2, celkem 
83.753 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Z*** J*** na koupi 
spoluvlastnického podílu k pozemku p. 
č. 5142 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

9a/43Z/2018 výsledek výběrového řízení na 
akci „Oprava střechy tělocvičny ZŠ Je-
víčko“, ve kterém nejvhodnější nabídku 
podala společnost Teslice, s. r. o., Jirás-
kova 701, 755 01 Vsetín, IČ: 27775003 
za nabídkovou cenu 1.957.417,11 Kč 
bez DPH (2.368.474,70 Kč vč. DPH)

9b/43Z/2018 cenovou nabídku a smlouvu  
o dílo mezi Městem Jevíčko a společ-
ností Teslice, s. r. o., Jiráskova 701, 755 

01 Vsetín, IČ: 27775003 na akci „Oprava 
střechy tělocvičny ZŠ Jevíčko“ za nabíd-
kovou cenu 1.957.417,11 Kč bez DPH 
(2.368.474,70 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

10a/43Z/2018 výsledek zadávacího řízení na 
zhotovitele stavby „Energetické úspory 
MŠ Jevíčko a praktické školy Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku podala 
společnost Tomero, s. r. o., Hasičská

507/11, 682 01 Vyškov, IČ: 02560178 s nabíd-
kovou cenou 11.867.888,90 Kč bez DPH

(14.360.145,57 Kč vč. DPH) se spolufinanco-
váním z dotace OPŽP v předpokládané 
výši 4,9 mil. Kč

10b/43Z/2018 smlouvu o dílo mezi Městem 
Jevíčko a společností Tomero, s. r. o., 
Hasičská 507/11, 682 01 Vyškov, IČ: 
02560178 na akci „Energetické úspo-
ry MŠ Jevíčko a praktické školy Jevíč-
ko“ ve výši 11.867.888,90 Kč bez DPH 
(14.360.145,57 Kč vč. DPH) a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

10c/43Z/2018 cenovou nabídku a uzavření 
příkazní smlouvy mezi Městem Jevíčko 
a Ing. Janem Králem, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon in-
vestorské inženýrské činnosti na stavbě 
„Energetické úspory MŠ Jevíčko a prak-
tické školy Jevíčko“ za částku 120.000 
Kč bez DPH (145.200 Kč vč. DPH) a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

11a/43Z/2018 výsledek výběrového řízení na 
projekční práce „Výměna vodovodu  
a kanalizace Okružní II - 2. etapa“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku předlo-
žila společnost ODEHNAL PROJEKT, s. r. 
o., 9. května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 
02764750 za nabídkovou cenu 151.500 
Kč bez DPH (183.315 Kč vč. DPH)

11b/43Z/2018 cenovou nabídku a smlouvu  
o dílo mezi Městem Jevíčko a společ-
ností ODEHNAL PROJEKT, s. r. o., 9. 
května 1179/11, 678 01 Blansko, IČ: 
02764750 na projekční práce „Výměna 
vodovodu a kanalizace Okružní II - 2. 
etapa“ za nabídkovou cenu 151.500 Kč 
bez DPH (183.315 Kč vč. DPH) a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

12/43Z/2018 celoroční hospodaření Města 
Jevíčko a závěrečný účet za rok 2017 
včetně zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 Krajským úřa-
dem Pk bez výhrad

13/43Z/2018 účetní závěrku Města Jevíčko za 
rok 2017 dle předložených podkladů

14/43Z/2018 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2018 č. 1

15/43Z/2018 zahraniční cestu na Ukrajinu  
v termínu 16. - 20. 5. 2018 starosty 
Dušana Pávka, dipl. um., místostaros-
ty Mgr. Miroslava Šafáře, radních Mgr. 
Miloslava Parolka, Mgr. Rudolfa Berana, 
dále zastupitelů Bc. Jana Finsterleho  
a Pavly Konečné a pověřuje zastupová-
ním starosty a místostarosty v případě 
neodkladných a mimořádných událostí 
ve městě radního Martina Pávka

Zastupitelstvo města ruší
4a/43Z/2018 bod usnesení ZM č. 7/37Z/2017 

ze dne 13. 11. 2017 - ZM schvaluje jed-
notkovou kupní cenu za část pozemku 
p. č. 1186/3 - ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí ve výši 150 Kč/m2 + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ úhradu 1/7 ceny za vyhotovení geo-
metrického plánu + úhradu 1/7 ceny za 
vyhotovení znaleckého posudku

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města bere na vědomí sou-
hrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za měsíc 
duben 2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 
schůze komise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost, která se konala 18. 4. 2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 
schůze bytové a sociální komise, která se ko-
nala 18. 4. 2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 
schůze komise pro výchovu a vzdělávání, mlá-
deže a sportu, která se konala 24. 4. 2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis ze 
schůze komise stavební, která se konala 2. 5. 
2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí porov-
nání daňové výtěžnosti města ke konci dubna 
2018

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

Zveřejněna je upravená verze dokumentu  
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zve-
řejňovaných osobních údajů podle předpisů na 
ochranu osobních údajů.

Rada města schvaluje
1a/85R/2018 bezplatné zapůjčení stolů, lavic 

a stanů pro účinkující a návštěvníky 
Gymfestu, který pořádá Gymnázium 
Jevíčko a který se uskuteční 16. 6. 2018

1b/85R/2018 zhotovení přístupového chodní-
ku k domu č. p. 584 na ul. Smolenská  
v Jevíčku žadateli dle zápisu pracovníky 
města dle volných kapacit

1c/85R/2018 bezplatný pronájem prostoru 
Panského dvora k uspořádání kulturní-
ho programu pro účastníky a návštěv-
níky 43. ročníku „Závodu míru nejmlad-
ších 2019“ pořádaného T. J. Cykloklu-
bem Jevíčko ve spolupráci s Městem 
Jevíčko

1d/85R/2018 výměnu vany za sprchový kout  
v bytě č. 4 na DPS ul. Svitavská 838  
v Jevíčku s úhradou z rozpočtu PBH 
města Jevíčka a pověřuje vedoucí PBH 

rozpočtením celkových nákladů za vý-
měnu vany v uvedeném bytě na dobu 
10 let do měsíčního nájemného

2a/85R/2018 cenovu nabídku společnosti In-
nogy Energie, s. r. o. na dodávku plynu 
pro Město Jevíčko na období 2019-
2020 a uzavření příslušné smlouvy  
o sdružených službách dodávky plynu

2b/85R/2018 cenovou nabídku společnosti 
ČEZ Prodej, a. s. na dodávku elektrické 
energie pro Město Jevíčko na období 
2019-2020 a uzavření příslušné smlou-
vy o sdružených službách dodávky 
elektřiny

3/85R/2018 provedení vyfrézování pařezů 
na ulici Okružní IV firmou Martin Mi-
kula, Brněnská 334, 679 71 Lysice, IČ: 
75780216 za cenu 29.109 Kč bez DPH

4a/85R/2018 úpravu nájemného o 10 %  
v městském bytě na ul. Kostelní 44, Je-

Usnesení z 85. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. května 2018
víčko s účinností od 1. 9. 2018 a o dal-
ších 10 % s účinností od 1. 9. 2019 dle 
§ 2249 odst. 1, zák. č. 89/2012 Sb., Ob-
čanského zákoníku

4b/85R/2018 provést opatření navržené fir-
mou DRAEK, spol. s r. o., Čichnova 19, 
Brno, IČ: 45475334 v bytě č. 11, na ul. 
K. Čapka 782, Jevíčko spočívající k in-
stalaci ventilátoru k odvedení vzdušné 
vlhkosti, kterou provede firma Milan 
Grepl, Víska u Jevíčka 11, IČ: 73583049 
za částku 10.726 Kč (není plátce DPH)  
s úhradou z rozpočtu PBH města Jevíč-
ka

5/85R/2018 rozpočet ve výši 75.000 Kč na akci 
„Jevíčkovění 2018“ se spolufinancová-
ním z dotace Pk ve výši 15.000 Kč

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta  
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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INFORMACE O ZMĚNÁCH …..
…. k poslednímu dni v měsíci červnu 2018 ukončí svoji činnost u naší 
městské policie pracovníci bezpečnostní agentury Aragon security  
a za jejich spolupráci jim zcela jistě patří poděkování. 

Od 1. července 2018 pak naše řady posílí nový strážník, kterým bude 
pan Bc. Miroslav Zemánek. Pan Zemánek, který zvítězil ve výběrovém 
řízení a pro MP Jevíčko bude zcela jistě přínosem, má bohaté zkuše-
nosti v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, neboť dlouhá léta 
pracoval u Policie ČR. 

Postupně se budeme snažit, v rámci možností a aktuálních okol-
ností, zajistit pro občany města Jevíčka téměř nepřetržitou 24denní 
službu. V této souvislosti dochází k další změně, která se týká tele-
fonického kontaktu. Od 01. 07. 2018 bude MP Jevíčko používat další  
- nové telefonní číslo:

Hlídka MP Jevíčko  733 530 156 
Jedná se aktuální číslo na hlídku Městské policie Jevíčko, tj. na službu 
vykonávajícího strážníka. Ostatní dosavadní telefonní čísla (pevná lin-
ka a mobilní telefony) zůstávají nezměněny. Telefonní čísla na jednotli-
vé strážníky pak najdete na internetu – na našich webových stránkách 
mpolicie.jevicko.cz.    

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal, velitel MP

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

BEZPEČNOST SENIORŮ – NABÍDKA  
BEZPEČNOSTNÍCH ŘETÍZKŮ NA DVEŘE

Vážení spoluobčané, 
za poslední dny eviduje Policie České republiky, Územní odbor Svita-
vy, opakované „útoky“ na seniory, a to hlavně různými podvodnými 
praktikami.  
Jako velmi spolehlivě fungující a aktuální je v těchto případech legen-
da vrácení finančních prostředků za válečné útrapy. Zároveň s tímto je 
nutno připomenout i další a stále aktuální legendy podvodníků, které 
používali a používají doposud (příbuzný potřebuje peníze, přeplatky 
za energie apod.). 
I přes opakovanou osvětu k těmto incidentům stále dochází, a to pro-
to, že senioři jsou „snadnou kořistí“ a příslib finančního „přilepšení“ 
jejich důvěřivost vůči „šmejdům“ zvyšuje. 
Opět upozorňujeme, že žádné přeplatky se nevrací tím způso-
bem, že Vám je někdo donese domů a provede s Vámi vyúčtování. 

Abychom zamezili tomu, 
že se Vám „šmejdi“ bu-
dou procházet po bytě 
či domě, případně tuto 
skutečnost výrazně ome-
zili, přichází Městská po-
licie Jevíčko s nabídkou 
bezplatné instalace bez-
pečnostních řetízků pro 
všechny seniory nad 60 
let věku. Instalace bez-
pečnostních řetízků včetně potřebné instruktáže bude realizová-
na strážníky Městské policie Jevíčko. 

V případě zájmu o bezpečnostní řetízky se občané mohou obrátit 
na Městskou polici Jevíčko osobně, telefonicky – MT: 733530156 
(hlídka MP), MT: 735177541 (velitel MP) nebo e-mailovou poštou: 
mpolicie@jevicko.cz. 

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal, velitel MP

ČASOVĚ OMEZENÉ PARKOVÁNÍ V JEVÍČKU  
NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ

Vážení občané, 
již v předchozím čísle Jevíčského zpravodaje jste mohli zaznamenat, 
že se chytají změny v parkování na Palackého náměstí v Jevíčku, a to 
již od 01. 07. 2018. Hlavní změna spočívá v tom, že část náměstí (zá-
padní strana) bude sloužit ke krátkodobému parkování, kdy zde bude 
zavedeno časově omezené parkování na dobu 60 minut. Parkoviště 
budou vyznačena patřičnou dopravní značkou IP 13b, s dodatkovou 
tabulkou E13. Značka označuje parkoviště, na kterém řidič musí při za-
čátku stání umístit parkovací kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na 
něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Parkovací 
kotoučky jsou již k dostání v TIC, a to za poplatek 25,- Kč.

Na níže uvedené mapě jsou znázorněny parkovací plochy, kterých se 
tato změna bude týkat. Jsou to následující plochy Palackého náměstí 
– před budovou Komerční banky a. s., před budovou Městského úřadu 
Jevíčko a Českou poštou n. p., a dále před hotelem Morava. Ostatní 
parkovací místa se nijak nemění.

V této souvislosti apeluji na všechny občany – řidiče, věnujte pozor-
nost změnám v dopravním značení a buďte ohleduplní ke svým spo-
luobčanům a ostatním řidičům.    

Za Městskou policii Jevíčko: Mgr. Bc. Dušan Tejkal, velitel MP

Pozvánka na Barbary v pohybu
V pondělí 18. 6. proběhla v jevíčské synagoze vernisáž výstavy 
„Barbaři v pohybu“ zapůjčená Muzeem regionu Boskovicka.
Výstava mapuje archeologické nálezy z výzkumu doc. Eduarda 
Droberjara v lokalitě „Pod příčnou cestou“ na katastru Jevíčka.
Tato jedinečná lokalita s nálezy z doby římské odhalila postupně 
tři desítky žárových hrobů a pozůstatky germánské osady. Výstava 
bude probíhat do 15. 7. 2017, exponáty je možné si prohlédnout 
v časech 10-12 a 13-16 hodin. Využijte tuto jedinečnou příležitost 
prohlédnout si nálezy mapující 6 sezón archeologického pátrání.

Mgr. Miroslav Šafář

Po
št

a

Komerční banka

Hotel Morava
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BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU OD MĚSTA JEVÍČKO
II. kolo – kompostéry pro rodinné domy, bytové domy a zahrádkářské kolonie

Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- ve II. kole budou vydávány kompostéry občanům, kteří jsou vlastníky, spoluvlastníky 

nebo nájemci pozemků u rodinných domů a bytových domů a pozemků v zahrád-
kářských koloniích v Jevíčku nebo Zadním Arnoštově

- kompostéry musí být umístěny na pozemcích v katastrálních územích města Jevíčka, 
lze je umístit pouze na zahrady, nikoliv na veřejná prostranství

- žadateli může být vydáno 2 ks plastového kompostéru o objemu 1 100 l (včetně I. 
kola)

- zahradní kompostér bude vydán po podpisu smlouvy o výpůjčce a následném daro-
vání kompostéru (dále jen smlouva)

- smlouvu mohou uzavřít občané, kteří nemají evidovaný dluh vůči městu
- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí doby výpůjčky přejde 

kompostér do vlastnictví občana
- formulář smlouvy k předvyplnění je v elektronické podobě ke stažení na www.jevicko.

cz na úřední desce nebo v tištěné podobě na Turistickém informačním centru Jevíčko, 
Palackého nám. 1, Jevíčko

- ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole
- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským průkazem je třeba se 

dostavit na Městský úřad Jevíčko
- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě plné moci
- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko, č. p. 466 (vstup  

z ulice K. H. Borovského) po předložení evidenčního čísla, které obdržíte při podpisu 
smlouvy

Termíny pro podpis smlouvy a výdej kompostéru:
pondělí  09. 07. 2018  08–11 13–17
středa  11. 07. 2018 08–11 13–17
pondělí  16. 07. 2018  08–11 13–17
středa  18. 07. 2018  08–11 13–17
pondělí 23. 07. 2018 08–11 13–17
středa  25. 07. 2018  08–11 13–17
pondělí  30. 07. 2018  08–11 13–17
středa  01. 08. 2018  08–11 13–17

pondělí  06. 08. 2018  08–11 13–17
středa  08. 08. 2018  08–11 13–17
pondělí  13. 08. 2018  08–11 13–17
středa  15. 08. 2018  08–11 13–17
pondělí  20. 08. 2018  08–11 13–17
středa  22. 08. 2018  08–11 13–17
pondělí  27. 08. 2018  08–11 13–17
středa  29. 08. 2018  08–11 13–17

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér
- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér v takovém 

technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost
- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným evidenčním číslem
- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci provést kontrolu umístění 

kompostéru a jeho využití
- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo poškození uhradit na vlastní 

náklady jeho opravu nebo výměnu jednotlivých dílů
- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelného poškození či ztrátě kom-

postéru uhradit plnou cenu kompostéru ve výši 2.761 Kč do 30 dnů
Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si musí zajistit
žadatel ve vlastní režii.

Vedení města Jevíčka
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NÁŠ ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Kukátko – 22. 11. 2017 každoroční krajská přehlídka malých divadel-
ních forem praktických a speciálních škol se letos konala opět v Morav-
ské Třebové.
Byl to letos již 12. ročník této nádherné akce, kterou pořádá Speciální 
škola Moravská Třebová.
Naši žáci nacvičili velmi pěkné divadelní představení s názvem „Vánoční 
přání“. Myšlenka soudržnosti a pohody v rodině o vánočních svátcích  
a herecké výkony některých žáků sklidily velký potlesk na této přehlídce. 
Rodiče našich žáků mohli zhlédnout toto milé představení na prosinco-
vém vánočním koncertě v jevíčském kině.

Jarní  zpívání – 3. 5. 2018
Letos se uskutečnil již 12. ročník jarního 
zpívání, který jako každoročně pořádá 
Speciální škola Polička v divadelním klu-
bu tohoto krásného města.
Klání mezi školami Polička, Svitavy  
a Jevíčko začalo již v 9:00. Zazněly nejen 
písně lidové, ale i spousta krásných hitů. 
Naši školu reprezentovali čtyři žáci. Za 
mladší kategorii (1. – 5. roč.) soutěžila 
Melisa Elsingerová a za starší žáky (6. – 
9. roč.) Kristýna Vašková a Aleš Vlasák.
V kategorii mladších žáků se umístila Melisa Elsingerována 1. místě.
V kategorii starších žáků se umístila Kristýna Vašková na 2. místě  
a Aleš Vlasák na 3. místě.
Žáci zpívali formou karaoke, a že to nebylo vůbec jednoduché, to si umí 
všichni představit. Boj to byl velký a porota to měla velmi těžké. Všichni 
soutěžící se moc snažili, i když museli bojovat nejen mezi sebou, ale  
i s nervozitou a trémou.
Publikum bylo skvělé a celá soutěž se náramně vydařila.

Krajská recitační soutěž – 22. 5.  2018
Každý rok se účastníme recitační soutěže praktických a speciálních škol. 
Ani letos se tato soutěž neobešla bez naší účasti a byli jsme opět úspěš-
ní. S literárním pásmem nazvaným 
„Inkognito“ naši žáci vybojovali  
3. místo. Byli to tito žáci: Svatava Ju-
řicová, Hana Vašíčková, Aleš Vlasák, 
Tomáš Stejskal, Kristýna Vašková  
a Josef Beserle. V recitaci jednotliv-
ců nás reprezentovali Izmael Tom-
ko, Melisa Elsingerová, Patrik Juřica  
a Hana Vašíčková. Všem žákům gra-
tulujeme!

Krajské kolo v atletickém čtyřboji – 31. 5.  2018
V letošním roce se na atletickém stadionu v Ústí nad Orlicí sjelo kolem 
40 dívek a chlapců téměř z 10 škol celého Pardubického kraje. Soutěžilo 
se v hodu granátem, skoku do dálky, běhu na 60m a ve vytrvalostním 
běhu (1500 m).
Naše škola vyslala na tuto soutěž tři atlety -  Izmaela Tomka, Patrika Ju-
řicu a Tomáše Stejskala. Chlapci nás překvapili svými výkony a úspěšně 
nás reprezentovali. 

Izmael Tomko – 4. místo, To-
máš Stejskal – 2. místo  a jel 
reprezentovat jevíčskou školu 
do celostátního kola v Karlových 
Varech. Tomáš odjel 13. 6 vla-
kem a vrátil se 15. 6. plný dojmů  
a zážitků. Přestože se neumístil 
na prvních třech místech, jeho 
výkony byly výborné a jsme na 
něj všichni opravdu pyšní.

Za kolektiv učitelů ZŠ (praktické)
Mgr. Horáková Lenka

Chovejme se jako rozumní  
spotřebitelé

V rámci environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty proběhl na Zá-
kladní škole Jevíčko projekt Chovejme se jako rozumní spotřebitelé. 
Během projektu se uskutečnily soutěže, besedy, exkurze, četly se knihy 
s ekologickou tematikou. Vrcholem takto zaměřených aktivit byl EKO-
DEN, během kterého každá třída plnila rozmanité úkoly. Některé třídy 
se na přípravě dne i podílely. Sedmáci učili mladší žáky třídit odpad  

a 9. A připravila pro žáky 1. stupně sou-
těž O nejlepšího maskota třídy. Hod-
notila se úroveň spolupráce, originalita 
využití odpadového materiálu a životní 
příběh nového člena třídy. V příštím 
školním roce každou zúčastněnou tří-
du bude zdobit kalendář připomína-
jící tento netradiční ekologický den.  
9. B zmapovala a vyklidila černé skládky  

v okolí Jevíčka a připravila informační letáček pro domácnosti. Osmáci 
se setkali s Mgr. Miroslavem Šafářem, místostarostou města, projekto-
vali nový sběrný dvůr a v anketě zjišťovali spokojenost občanů s mož-
ností třídění opadů v našem městě a navrhli desatero pro ekologic-
kou domácnost. Žáci 6. ročníku psali příběhy o nepotřebných věcech.  
O svých aktivitách a zážitcích napsali žáci do ekologické přílohy školního 
časopisu s názvem Poradna pro spotřebitele, která je k nahlédnutí na 
www.zsjevicko.cz, na Městském úřadu Jevíčko a v informačním centru 
města. Oba ekologické projekty finančně podpořil Pardubický kraj.
V květnu se uskutečnil již tradiční sběr papíru, který by neproběhl zdár-
ně bez spolupráce školy s pracovníky města a rodiči žáků. Společně  
s Mateřskou školou Jevíčko bylo vytříděno 38170 kg papíru. 

Mgr. Hana Veselková
 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO
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Výlet do Brna
Pondělí 28.5. bylo pro děti z „Kapříků“ a „Sluníček“ velkým dnem. Vydali 

jsme se totiž na výlet 
do Brna. Čekala nás 
návštěva planetária, 
která byla nejen 
poučná a zajímavá, ale 
hlavně přinesla dětem 
nevšední zážitek. Po 
zhasnutí světel se nad 
dětmi rozsvítila obloha 
plná hvězd, viděly 
souhvězdí, planety 
sluneční soustavy, 

mléčnou dráhu a také 
naučnou pohádku „Se 
zvířátky o vesmíru“. Poté 
se děti mohly nasvačit a 
vydovádět na dětském 
hřišti a přišlo další 
překvapení – plavba na 
parníku po brněnské 
přehradě. Pro většinu 
dětí to byla opět nová 
zkušenost. Počasí nám 
přálo a výlet jsme si 
pořádně užili. Domů k rodičům se všichni vraceli s dobrou náladou  
a těšili se, jak jim budou vyprávět, co prožili.

1.6. MDD
Pátek 1. 6. nebyl jen tak obyčejný - slavil se totiž mezinárodní den 
dětí a my jsme se vydali na návštěvu k hasičům. Děti se od příchodu 
do školky nemohly dočkat, až půjdeme. Na hasičárně nás přivítal 
pan Skácel a poutavě dětem vyprávěl, co všechno hasiči dělají a 
co musí umět. Prohlédly si hasičské vybavení i auto, do kterého si 
mohly sednout. Poté si v hasičárně prohlédly a vyzkoušely oděv a 
přilby. Další překvapení ale mělo přijít. Pro děti si přišel pan Müller a 
zavedl je na dvůr, kde hořel oheň a děti se proměnily v malé hasiče  

a hasily požár. 
Moc tímto oběma 
děkujeme a budeme 
se těšit na další 
návštěvu. A kdo ví, 
možná tento nevšední 
zážitek pomůže 
dětem k rozhodnutí 
stát se hasičem.

              Za MŠ 
Dita Mlčochová

Během května i června se podařilo paní vychovatelce Blahové uskutečnit 
pravidelné zájezdy do bazénu ve Velkých Opatovicích, které byly 
financovány pomocí získaného grantu od města Jevíčka. 
V polovině června jsme na DM ubytovali desetičlennou delegaci  
z partnerské německé školy. Němečtí studenti i jejich profesoři se 
do Jevíčka rádi vracejí a již poněkolikáté obohatí svým vystoupením 

program Gymfestu. 
Školní rok opět utekl jako voda  
a prázdniny jsou na dohled. 
Přejeme všem studentům, aby 
si dnů volna užili podle svých 
představ, a budeme se těšit na 
shledání v novém školním roce. 

   Mgr. Darina Gnipová

GYMNÁZIUM JEVÍČKO

GYMJEV EXPRESS opět úspěšný
Redakce školního časopisu Gymnázia Jevíčko se 

zúčastnila krajského kola soutěže „Školní časopis roku 2018“. Akci pořádá 
Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s krajským 

koordinátorem zapsaným spolkem Altus. 
Soutěž proběhla pod záštitou europoslance 
Tomáše Zdechovského a poslance Pavla 
Bělobrádka. Náš GYMJEV EXPRESS v minulých 
letech v kategorii „Střední školy“ pravidelně 
obsazoval přední příčky, letos poprvé zvítězil. 
Celé redakci časopisu blahopřejeme. Pokud 
si chcete prohlédnout náš časopis, navštivte 
webové stránky gymnázia.

   PhDr. Zdeňka Valčíková

 
Zprávy z DM

Třetí květnový týden jsme na DM přivítali dvě praktikantky, studentky  
1. ročníku Vyšší odborné pedagogické školy v Litomyšli - Lucii 
Fischerovou a Terezu Bartoškovou. Prostředí našeho domova nebylo pro 
dívky zcela neznámé, obě jsou totiž absolventkami Gymnázia Jevíčko. 
Praktikantky si pro studenty připravily různorodé aktivity, například 
hraní her, vytváření fotoalba z ruliček od toaletního papíru anebo tvorbu 
nástěnky ke „Dni bez tabáku“. Doufáme, že si obě děvčata odnesla  
z praxe pozitivní zážitky a zkušenosti, které jim třeba pomohou v další 
profesní orientaci. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Tanečníci z MŠ Jevíčko  
17 dívek a 1 chlapec zatančili před vyhlášením vítězů Závodu míru 
nejmladších v Jevíčku 6. 5. 2018.
Děti tančily na song What About Us od zpěvačky Pink a předvedly 
temperamentní, pestré vystoupení s šátky.
Vždy v záři přichází do tanečního kroužku nové děti, které mají k pohybu 
blízko a my jsme rádi, že můžeme jejich talent rozvíjet. 

Taneční kroužek navštěvovali:
Kamilka Ambrozová    – Terezka Vašíčková – Justýnka Voleská  
Ellinka Vymlátilová      – Katuška Stejskalová – Adrianka Hrabalová
Nellinka Bílková          – Anička Seidlová –  Isabelka Didiová
Emička Bílková           – Katuška Kadlecová – Klárka Schillerová
Kristýnka Dvořáková – Davídek Vašíček – Nikolka Třísková
Natálka Přibylová – Meliska Havlíčková
Lucinka Hegerová      – Terezka Sekničková

Krásné prázdniny vám všem přejí p. uč. Pazdírková a Zatloukalová.

Za MŠ Jevíčko Pazdírková L.
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Přehled akcí Jevíčko ČERVENEC 2018

14. 7.  08:30 Míčový sedmiboj dvojic, Žlíbka

28. 7. - 29. 7. 09:00 O jevíčskou věž, tenis, Žlíbka 

29. 7.   17:00 Skautský koncert, synagoga

TJ JEVÍÈKO
 PO

ØÁD
Á D

N
E 14. 7. 2018 N

A ŽLÍBKÁCH

D
ISCIPLÍN

Y: tenis, pingpong, nohejbal, petanque, basketbal (hod na koš), 
házená (hod na bránu), fotbal (kop na pøesnost). 
Každá disciplína se bude zvlášť losovat do pavouka. Každé um

ístìní bude bodováno.

PØIH
LÁŠKY:  na tel. 777 081 531 nebo osobnì na Žlíbkách u Radom

ila Sedláka

STARTO
VN

É: 300 Kè za dvojici. V cenì startovného: pron
jem

 sportovi
,

á
šť

obèerstvení za 50 Kè(kuøe +
 pivo)

ZAÈÁTEK: 14.7. 2018 v 8
30 hod. na Žlbkách
:

í

Veškeré inform
ace: Radom

il Sedlák 777 081 531, m
ail:tjjevicko@

seznam
.cz

http://www.zlibka.cz   facebook: Zlíbka Jevíčko

M
ožnost zapùjèení tenisových i pingpongových raket.

V pøípadì velm
i nepøíznivého poèasí, zkrácená varianta v hale.

PØIJÏ
TE SI ZASPO

RTO
VAT A PO

BAVIT SE!!!

MÍÈOVÝ SEDMIBOJ DVOJIC
 (i sm

íšených)

CEN
Y: první tøi finanèní +

 další vìcné ceny od sponzorù

14. roèník

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   

Jiřinkové
slavnosti 

s mezinárodní výstavou jiřinek

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

Město Velké Opatovice a SZO ČZS DAGLA
vás zve na tradiční

Tuto akci podpořil

25. - 26. 8. 2018 
Velké Opatovice

Moravské kartografické centrum

Výstava otevřena: 
sobota 25. 8. 2018    9.00 – 19.00 hod. 
neděle 26. 8. 2018    9.00 – 18.00 hod. 

KULTURNÍ PROGRAM - NEDĚLE 26. 8. 
13.00 – country kapela ASI TAK 

14.00 - Pohádková škola 
– program pro malé i velké diváky

15.30 - koncert 
Věra Martinová & band
17.00 – country kapela ASI TAK

na téma „svět pohádek a kouzel“
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Info:  Tur ist ické informační  centrum Jevíčko,  461 542 812,  736 752 611,  www.jevicko.cz

Nedele 19. srpnaˇ

Sobota 18. srpna

Mediální partner:

14:00  ASI TAK - country
15:30  ETIEN BAND
17:00  BLUEMY

DOPROVODNÝ PROGRAM:

Lunapark v prostoru Palackého náměstí  
a městský jarmark

Pátek 17. srpna:
18:30  odhalení kamenné pamětní 
  desky na fasádě Městského úřadu  
    Jevíčko k výročí města
19:00  křest nově vydané knihy  
  PhDr. Oldřicha Koudelky o Jevíčku  
  s koncertem houslového mistra  
  Pavla Ereta, Synagoga v Jevíčku

Výstava NPÚ Pardubice „Architektura 
ve službách 1. republiky“  

s odkazem na stavební projekty v Jevíčku 
té doby, Synagoga v Jevíčku

Vernisáž výstavy: 
středa 1. 8. v 18:00 v Synagoze v Jevíčku.

Výstava otevřena: 1. 8. - 2. 9., 10 - 12; 13 - 16

Rybí speciality z kuchyně ZO Rybářského 
svazu Jevíčko, pečené makrely, grilované ryby 

(AMUR, BOLEN, CEJN, KAPR, SUMEC),  
18. 8. od 12:00 hodin, Palackého náměstí

Výstava hasičské techniky  
SDH Jevíčko 

neděle 19. 8., 13 - 15, Palackého náměstí

Turistické informační centrum  
otevřeno  

v sobotu  19. 8.     9:00 - 11:30, 13:00 - 18:00 
v neděli   20. 8.   13:00 - 18:00

Moderuje Láďa Sovjet
Po celou dobu bohaté občerstvení, rybí speciality, steaky, 
klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

18:30  DEFEKT
20:00  GABRIELA V.G.
21:00  OHŇOVÁ SHOW GONFANON

22:00  ANETA LANGEROVÁ

2018ˇ
ˇ ˇ

a oslavy 760 let od povýšení

 Jevíčka na město královské

Palackého náměstí:

Tradicní 

Jevícská pout 

9:30  Slavnostní mše svatá 
   v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
   poté posezení s dechovým orchestrem  
   ZUŠ Jevíčko na farní zahradě

      Palackého náměstí:
 12:30 dechová hudba HOLÓBKOVA MOZEKA
14:00 vystoupení partnerského souboru ze ZAKARPATÍ
14:30 mažoretky AMORION
14:45 divadlo SLUNEČNICE
     – představení pro děti

15:30 ŠERMÍŘSKÉ VYSTOUPENÍ - GONFANON

Po celou dobu bohaté občerstvení, steaky, klobásy, uzené maso, pizza, pivo, limo, drinky…

16:30  PETR SPÁLENÝ, MILUŠKA  
  VOBORNÍKOVÁ A KAPELA APOLLO BAND



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /   Červenec 2018

Městská knihovna Jevíčko
Vážení přátelé, 
přejeme Vám krásné léto a nezapomeňte si pravidelně 
doplňovat knížky, aby vaše dovolená byla po všech 
stránkách dokonalá.
Půjčovní doba v době prázdnin je upravená, nebudeme půjčovat  
v sobotu a čtvrteční půjčování bude pouze do 16. hodiny. 
Zachováno zůstane půjčování v pondělí do 18.00 hodin.

Pondělí   --- 12.30 - 18.00

Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Pátek  ---  ---

Pronajmu v Jevíčku byt 2+1, 3+1 
a větší garáž s dílnou. Tel. 602 751 543.

RODINNÉ CENTRUM PALOUČEK
PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI    červenec  2018

úterky Z A V Ř E N O 15:30 VOLNÁ HERNA
čtvrtky 9:00 HRÁTKY S DĚTMI

pro batolátka
10:00 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O

30. 7. – 3. 8. 2018  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „CESTA DO VESMÍRU“
Cena na osobu je 1000 Kč (v ceně je zahrnut oběd, pitný režim, odměny pro 

účastníky a lektorné). Bližší informace: Jana Junková, tel. 727 911 474,  
email: repak2005@volny.cz

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

PROGRAM ZAČÍNÁ ZASE OD ZÁŘÍ
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Při vyslovení jiného názoru … ?!

Historické zajímavosti z Jevíčka a okolí  
v letopočtech končících „8“

1918  Jevíčko – Z vracejících se vojáků z I. světové války (českých) byla 
utvořena setnina Československého vojska pod velením por. 
Zapletala z Olomouce. První akci měla v Moravské Třebové, kde 
Němci nechtěli předat úřady do českých rukou, též se střílelo. 
Po vyzbrojení v Olomouci dostali vojenský vlak i s hudbou  
a dirigentem Klíčem z Konice a působili na severní Moravě, kde 
šlo vše lehce bez výstřelu. Boj začal až v Těšínsku, kde se o území 
vojensky dožadovali až do března. Demobilizovaní 19. 3. 1919 
se vraceli do svých domovů. (Podrobně vše v rodinné kronice 
Bedřicha Přichystala, Biskupice č. 42, přímého účastníka.)

      - Na Palackého náměstí 3. 11. za účasti vojáků vracejících se  
z různých front a velké dechové hudby funkcionáři Sokola pod 
vlajkou USA občany informovali o vzniku Československé re-
publiky.

       - V listopadu žilo v Jevíčku 2861 obyvatel, nezásobených 1739, 
z toho těžce pracujících 484, lehce pracujících 1306. Velký po-
čet domácností byl nezásobený palivem.

       - 5. 11. byla ustavující schůze Okresního národního výboru 
(ONV), předsedou se stal E. Sedláček, starosta města Jevíčka.

       - Jevíčko – větší firmy: Ing. Jan Vrbka – vodovody, pumky, Vác-
lav Tomíšek – stavební kancelář od r. 1912, Julius Mackerle – 
stavitel, cihelna, parní pila, Josef Schich – nábytkové stolařství, 
pohřební služba, Julius Beer – destilace kořalek, jemné likéry od 
r. 1818.

1938  Po „Mnichovské dohodě“ v říjnu proběhl zábor Zad. Arnoštova 
s osadami, Vísky a Chornic do Sudet k Německu a jako poslední 
24. 11. Biskupic, Nectavy, Březinek, Šubířova, Skřípova, Brodku, 
Deštné, Labutic a Lhoty. 

       - 28. 11. Otto Haezek, advokát ze Svitav, dopisem srdečně bla-
hopřál Friedrichovi Thurn-Taxisovi ke zdárnému dovršení jeho 
snahy připojit Biskupice k Sudetám.

1948  Jevíčko – Městská knihovna měla 2744 svazků knih, 318 čtená-
řů, 5403 výpůjček.

1958  Jevíčko – akademický sochař Karel Otáhal vytvořil před zámeč-
kem sochu J. A. Komenského. Jevíčští občané měli 27 televizorů.

1978  Jevíčským nádražím projel v 15.45 hod. směrem ke Skalici po-
slední vlak tažený parní lokomotivou.

1998  Jevíčko – 31. 10. bylo znovu otevřeno městské muzeum, které 
bylo r. 1982 zrušeno. Mnoho sbírek nebylo navráceno.

František Plech

Zajímavosti z minulosti 
Letošního roku si můžeme připomenout ještě několik historických 
událostí a výročí. 

1308 - první písemné zprávy o Opatovicích (od 1888 Velkých Opatovi-
cích), Křenově, Městečku  Trnávce, Mezihoří a Pacovu. 

1868 - 31. 12. se v Brně rozchází Včelařský odbor pro organizování 
včelařů Moravy a Slezska, který byl založen roku 1854 na po-
pud Cyrila Františka Nappa  (narozeného 1792 v Jevíčku), v té 
době převora kláštera v Brně. Byl nahrazen Včelařským spol-
kem moravským k 1. 1. 1869. 

  - toho roku se objevily shnilé plodové plásty v úlech, „hniloba 
červa“. Jeden případ byl i ve Vísce.

1828 - 28. 3.  „Dvorním dekretem“ bylo připomínáno vysazování lipo-
vých alejí kolem veřejných silnic.

1928  - byl založen pobočný včelařský spolek v Jaroměřicích, odtrže-
ním včelařů ze spolku ve Velkých Opatovicích.  

1948 - 6. 5. v 92 letech zemřel výměnkář pan Ferdinand Nárožný  
z Jevíčka, Třebovská ulice, nyní 
č. p. 424. Pamatoval pruské 
tažení roku 1866 přes Jevíč-
ko. Vozil také s koňským poš-
tovním dostavníkem poštu  
z Jevíčka přes Velké Opatovi-
ce, Borotín a Vanovice do Le-
tovic. Ukázal mu také jízdenku 
pro „pasažéry“, které dva mohl 
vozit z Jevíčka, či projíždějících 
obcí do Letovic a zpět. 

1978 - na celostátní soutěži v Praze 
„Nahoru a dolů“ získala žáky-
ně Zdena Klugová z Jevíčka  
2. místo výkonem 707 dře-
pů bez přerušení. Nevím, kdo 
dnes tolik dřepů udělá.

František Plech    

Vážení zastupitelé,
chtěl bych reagovat na úvodní články Zpravodaje z 12/2017. Dva po-
mníky, ten první – na příkaz Němců zničené sousoší na jevíčském ná-
městí, a ten druhý u Zámečku ani po 77 letech návaznost nemají.
Pomník od pana profesora Poláka měl symbolizovat radost ze vzni-
ku Československa a poctu českým legionářům, kteří na frontě rus-
ké, francouzské a italské za jeho samostatnost bojovali. Byli to aktivní 
účastníci a nemůžeme je tedy započítávat mezi oběti. Ještě dlouhá 
léta po válce o nich poslední rakouská císařovna Zita mluvila jako  
o zrádcích Rakousko-Uherska a čeští legionáři, když se někde v Rus-
ku, Francii, či Itálii potkali, tak na otázku „Nazdar kluci, co tu děláte?“  
- s typicky českým vtipem odpovídali - „Zradili jsme císař pána.“
Vstup do legií byl projevem vlastenectví, které v nich bylo pěstováno 
v českých rodinách, v sokole, v českých školách – ba i českými kněžími. 
Ono totiž českých zajatců na všech frontách bylo násobně více, ale jen 
nemnozí našli odvahu do legií vstoupit a za samostatnost Českoslo-
venska bojovat a znovu riskovat zabití či zmrzačení.
I po II. světové válce byli ruští legionáři odsuzováni. Bylo jim kladeno 
za vinu, že při svém ústupu po Transsibiřské železniční magistrále bo-
jovali proti „bolševikům“! Jenže ono to v té situaci nebylo srozumitelné 
jako dnes. Přečtěte si, prosím, od sovětského spisovatele Šolochova 
„Tichý Don“. Myslím, že prostým vojákům šlo pak především o zacho-
vání života a návrat do vlasti. Ostatní zajatci se po podepsání Brest-
Litevského míru mohli vracet přes Němci obsazené území (a byli pak 
znovu posíláni na frontu – tentokráte italskou. Pojednává o tom film 
„Hvězda zvaná pelyněk“). Aby se nám to všechno nezdálo tak dávno – 
ještě žijí jejich synové a dcery.

Ten druhý pomník připomíná jména 
padlých rakouských vojáků pocháze-
jících z Jevíčka (Němců, Čechů a Židů) 
poslaných Rakousko-Uherskou monar-
chií bojovat a umírat za jejich mocen-
ské zájmy na Balkáně a Haliči. Hluboce 
ctím památku všech padlých, ale měl 
jim být postaven důstojný pomník již 
po I. světové válce jako v jiných mís-
tech.
Návaznost tu opravdu není – jevíčští 
Němci, ani Židé (u těch na jednu výjim-
ku) za samostatnost Československa 
nebojovali.
Ještě více než vojáci za I. světové vál-
ky i roky po ní strádali a umírali vy-
čerpáním, hladem, všeobecnou nouzí, 
nemocemi (španělská chřipka) civilisté 
– děti, ženy a staří lidé. Z fronty se vraceli zmrzačení a nemocní muži, 
kteří se mnohdy stávali spíše přítěží než pomocí svých rodin.
Bylo by pošetilé chtít obnovit původní sousoší pana profesora Poláka. 
I když legionáři bojovali také po boku Italů a Francouzů, Evropská unie 
by nám na takový pomník peníze nedala – a ten druhý pomník nemají 
už Němci důvod ničit, vždyť to byli jejich Kriegskameraden.
Pomník T. G. Masaryka může být s legionáři spojován, ale možná by to 
malou tabuličku chtělo. Co říkáte sokoli?!

            Josef Skácel
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Vítání občánků 2018
V neděli 17. června jsme do naší obce Biskupice slavnostně přivítali nejmladší občánky – Lucii 
Továrkovou, Tereziii Sečovou, Rozálii Havlovou a Jakuba Přichystala. 
Vážení rodiče, dovolte, abych vám popřál hodně zdraví, pohody a radosti. A vám, děti, abyste 
navždy milovaly své táty a maminky a abyste šťastně vykročily do života, který na vás teprve 
čeká.
Věřím, že naše obec Biskupice bude dobrým a bezpečným místem pro budoucnost Vašich dětí.

Filip Procházka, místostarosta obce

Společenská rubrika
červen 2018

Naši jubilanti:

Ondráček Zdeněk
Šoltová Ludmila
Sekerka Zdenek
Valouchová Helena
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli

Hňoupková Anna

Obec Biskupice

AVZO BISKUPICE 
A OBEC BISKUPICE 

POŘÁDAJÍ JIŽ 
XII. VÍKENDOVÝ 
POBYT PRO DĚTI

TERMÍN POBYTU: čtvrtek 26. 7. 
2018  16:00  – neděle 29. 7. 2018  
16:00
MÍSTO: areál Střelnice v Biskupi-
cích
S SEBOU: spacák, stan, sportovní 
oblečení a obuv, pláštěnku, gumá-
ky, pokrývku hlavy, plavky, hygie-
nické potřeby (popř. léky), kartáček 
na zuby, hrníček na pití, kartičku 
pojišťovny, karnevalovou masku.
DĚTI OD 10-TI LET MOHOU MÍT  
S SEBOU KOLO – CYKLISTICKÝ VÝ-
LET PO OKOLÍ.
PŘÍSPĚVEK NA CELÝ POBYT DÍTĚTE 
ČINÍ PRO MÍSTNÍ DĚTI 300 Kč, PRO 
PŘESPOLNÍ DĚTI 500 Kč (v ceně je 
započítáno pestré stravování a ce-
lodenní výlet).
PŘIHLÁŠKU NA POBYT SI MŮŽETE 
VYZVEDNOUT od 2. 7. V MÍSTNÍ 
SAMOOBSLUZE A TAKÉ JI TAM DO 
NEDĚLE 22. 7. 2018 ODEVZDAT. 
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO 
RODIČE PROBĚHNE NA STŘEL-
NICI V NEDĚLI 22. 7. 2018 OD 18 
hodin.
VÍCE INFORMACÍ – VEDOUCÍ PO-
BYTU p. EDUARD JENIŠ 734 750 
622
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„Výletování“ Mateřské školy Biskupice
I když mnozí účastníci výletu ZOO dobře znali, bylo stále co objevovat 
a obdivovat.
V posledním týdnu měsíce června nás ještě čeká závěrečný výlet, kdy 
děti budou mít možnost projížďky na koních a nebude chybět ani opé-
kání párků.
         Alena Koutná

Červen - poslední měsíc ve školním roce je neodmyslitelně spojen se 
školními výlety. U nás ve školce jsme s „výletováním“ začali o trošku 
dříve a to již v měsíci březnu.
Měsíc knihy jsme si obohatili návštěvou knihovny v Jaroměřicích, kde 
nás vlídně přivítala paní knihovnice Vykydalová. Pro děti měla připra-
vený opravdu nádherně promyšlený interaktivní program, kterým do-
kázala zaujmout i naše nejmladší děti.
V rámci oslavy Dne země spojeného s tématem třídění odpadů jsme 
se vydali na prohlídku sběrného dvora v Jaroměřicích, kde nám chod 
zařízení ukázala paní starostka Glocová. Vhodnou formou dětem vy-
světlila a ukázala, jak se třídí odpady. Výletní den jsme zakončili na 
sousedním hřišťátku, kde si děti užily velké skluzavky a pískoviště.
V měsíci květnu nesměl chybět turistický výšlap na blízké Zálesí, kde 
jsme obdivovali tradičně postavenou májku a další prodloužené vy-
cházky po okolí Biskupic.
Jako hlavni výlet byla pro děti naplánovaná návštěva olomoucké ZOO. 
Školního výletu se také zúčastnili rodiče a příbuzní dětí. Plni očekávání  
a také trochu obav z předpovídaného počasí jsme se 
dne 13. 6. vydali kupředu novým zážitkům. Naštěs-
tí deštivé počasí zůstalo v Biskupicích a v Olomou-
ci nás provázelo opravdu „ideální“ výletní počasí.  

Kácení máje
Kácení máje na Zálesí patří neodmyslitelně k významnému kulturnímu dědictví naší 
obce, a proto bych rád všem organizátorům poděkoval. Vše bylo perfektně nachys-
táno, jidlo, pití, makrely, super scénka a i počasí přálo, takže super den.

Filip Procházka, místostarosta obce
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CHORNIČTÍ SOKOLÍCI OPĚT V AKCI
V sobotu 19. 5. 2018 se mládež z TJ Sokol Chornice, z. s. vydala reprezentovat naši obec na 
KRAJSKOU SOUTĚŽ V ATLETICKÉM VÍCEBOJI do PARDUBIC. 6 děvčat a 12 chlapců závodilo ve 
sprintu, skoku do dálky, hodu míčkem nebo granátem a vytrvalostním běhu. Ve svých kategoriích 
se umístili:
1. místo: GLUCHOVÁ Ester (418,76 bodů), KOPKOVÁ Hana (556,79 bodů)                                             
2. místo: SCHREIBER Dan (599,64 bodů)                                          
3. místo: GOŠ Václav (530,02 bodů), FRANTA Karel (352,98 bodů)                                              
4. místo: FRIEDL Dan (514,78 bodů), LEXMANN Denis (250 bodů)                                           
6. místo: BODLÁKOVÁ Denisa (353,73 bodů), KOVÁŘOVÁ Michaela (489,61 bodů), 
                KADLEC Pavel (388,50 bodů)         
7. místo: HOLAS Jan (411,01 bodů), MICHALEC Ladislav (361,39 bodů)                                                    
8. místo: VODÁK Jakub (354,55 bodů)
9. místo: SKALICKÁ Sofie (432,08 bodů), FELNER Daniel (391,80 bodů),  
                KOPKA Tomáš (291,85 bodů)
10. místo: SLADKÁ Lucie (419,36 bodů), VODÁK Filip (387,05 bodů)

Z Pardubic se dále postupovalo do republikové soutěže v atletice, kterou pořádala pod záštitou 
ČASPV (ČESKÉ ASOCIACE SPORTU PRO 
VŠECHNY) v sobotu 26. května 2018 Třebíč.  
Z naší TJ se nominovali SCHREIBER Dan, 
FRIEDL Dan, GOŠ Václav, BODLÁKOVÁ 
Denisa, KADLEC Pavel, KOVÁŘOVÁ 
Michaela, FRANTA Karel, LEXMANN Denis, 
GLUCHOVÁ Ester, MACHÁČEK František  
a KOPKOVÁ Hana. 
Nakonec na Vysočinu odjelo 9 dětí, které byly 
součástí 260 sportovců z 11 krajů z celé ČESKÉ 
REPUBLIKY a ten náš PARDUBICKÝ se umístil 
na krásném 5. místě.                                                                                                            
I když se všem nedařilo podle představ, 
po celodenním soupeření nakonec dosáhli 

slušných výsledků a umístili se následovně:
6. místo: KOPKOVÁ Hana (648,85 bodů) v kategorii Dorostenky, 
13. místo: MACHÁČEK František (570,70 bodů) v kategorii Dorostenci, 
14. místo: SCHREIBER Dan (741,24 bodů) v kategorii Mladší žáci I., 
15. místo: FRIEDL Dan (637,63 bodů) v kategorii Mladší žáci II., 
16. místo: GOŠ Václav (636,81 bodů) v kategorii Mladší žáci II., 
21. místo: GLUCHOVÁ Ester (598,99 bodů) v kategorii Starší žákyně IV., 
21: místo: FRANTA Karel (356,63 bodů) v kategorii Starší žáci IV., 
27. místo: KOVÁŘOVÁ Michaela (344,64 bodů) v kategorii Starší žákyně III., 
28. místo: BODLÁKOVÁ Denisa (439,97 bodů) v kategorii Mladší žákyně II.

TJ Sokol Chornice, z. s. děkuje všem mladým sportovcům za jejich příkladnou reprezentaci 
SOKOLA a obce Chornice, přeje hodně sportovních úspěchů, a ať stále ukazují velkým městům, 
že i na malé vesnici máme výborné sportovce ČASPV v České republice. 
 Za TJ Sokol Chornice, z. s. Alena Fiebichová

Obec Chornice

Naši jubilanti v měsíci červenci: 

 Lucie Pilařová
 Anna Knollová
 Jaroslava Tlustošová
 Jiří Kučera
 Jitka Širůčková

Gratulujeme a přejeme 
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Kinematograf bratří 
Čadíků v Chornicích
Obec Chornice zve všechny 

na tradiční promítání 
Kinematografu bratří Čadíků, 
které se uskuteční ve dnech 

25. srpna – 28. srpna 
v areálu na hřišti. 

Vstupné je dobrovolné, 
připraveno bude bohaté 

občerstvení. 
Za nepříznivého počasí 
se promítání přesune 
do kulturního domu.

Program:
Sobota  – Hurvínek 
    a kouzelné muzeum 
Neděle  – Špunti na vodě
Pondělí  – Bezva ženská  
     na krku
Úterý  –  Bajkeři

UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ
Upozorňujeme majitele psů na jejich povinnost zabránit volnému pohybu svých psů na 
veřejném prostranství v obci a stejně tak zabránit znečišťování těchto prostranství psími 
exkrementy.
Pokud tak nečiní, porušují hned dva zákony - zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 361/2000 Sb.  o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů. Za nedodržení výše uvedeného může být 
uložena přestupkovou komisí Městského úřadu v Jevíčku pokuta až do výše 50 000,- Kč.

OZNAMUJEME ČTENÁŘŮM, 
ŽE KNIHOVNA BUDE V DOBĚ 
PRÁZDNIN UZAVŘENA.     



www.jevicko.cz

                       Červenec  2018   / 17Měsíčník města Jevíčka

Detektivní pátrání
V pátek 15. 6. 2018 se děti MŠ Chornice proměnily v detektivy a vydaly se hledat poklad. Trasa 
vedla k lesu a značily ji barevné praporky. Po cestě děti plnily úkoly, které byly motivované 
krásnou přírodou (děti poslouchaly zpěv ptáčků, poznávaly květiny a také stromy). V cíli děti 
našly jako odměnu poklad a také malé občerstvení.
        Jana Richterová, učitelka MŠ

Poznávání okresu
Město Litomyšl, které každoročně přitahuje 
tisíce turistů, se stalo koncem května cílem 
školní výpravy žáků II. stupně základní školy. 
Hlavním magnetem byla návštěva renesanční 
zámku, národní kulturní památky a památky 
UNESCO. Následná prohlídka města nabídla 
žákům poznat spojení historické architektury 
s moderními uměleckými směry. Žáci navští-
vili také regionální muzeum, reprezentativní 
městské zahrady, prošli významné městské 
památky a ojedinělé historické náměstí. Do 
role průvodců, kteří zaujatě hovořili o zdej-
ších památkách a také osobnostech spoje-
ných s tímto městem, se vžili žáci 7. třídy. 
Exkurze zanechala v paměti žáků jistě mnoho 
poznatků a rádi se do města vrátí.  V příštím 
roce na viděnou v Poličce.

                           Ivo Vymětal

Výlet Jedovnice
Ve dnech 23. a 24. května se 9. třída vypravi-
la na výlet do Jedovnic. Po příjezdu na místo 
jsme vyrazili do kempu Olšovec, kde jsme se 
také ubytovali. Po malém rozkoukání v chat-
ce a v okolí kempu jsme vyrazili na přírodní 
zajímavost - Rudické propadání. Jde o sou-
stavu vodopádů, které padají až do hloubky 
86 m. Jeskynní systém je druhým nejdelším 
systémem v ČR. Zde jsme se mohli dokonce 
pohoupat na houpačce nad Jedovnickým po-
tokem. Poté jsme se vydali na cestu do prud-
kého kopce. Na stoupání nás zaujal kořenový 
systém stromů na povrchu. Stoupání bylo na-
máhavé, ale jako odměna nás čekal geopark  
a historický mlýn v Rudici. Prohlídka byla 
velice zajímavé a poučná. Po tomto výšlapu 
jsme se vrátili zpátky do kempu a odpočinu-
li jsme si. Následovala večeře. Nasbírali jsme 
dříví, abychom si mohli večer opéct špekáčky. 
U ohně byla skvělá zábava: zpívali jsme, hráli 
různé hry a povídali si. V pozdních hodinách 
táborák ukončila blížící se bouře. Hromobití 
nás krásně po tomto náročném dni uspalo.
Druhý den jsme se vydali na naučnou stezku 
okolo jedovnického rybníka Olšovec. Nauč-
né tabule nám prozradily zajímavosti života  
v této oblasti. Vrátili jsme se do kempu, zahrá-
li jsme si minigofl, zazpívali písně a pomalu 
balili batohy na cestu domů. 
Spokojení, plní zážitků a dojmů z výletu jsme se  
v podvečerních hodinách vrátili domů.

ZŠ Chornice, žákyně 9. tř. 
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Vzpomínka
10. července vzpomínáme 

20. výročí, kdy nás opustil náš drahý 
tatínek, dědeček a pradědeček

pan MIROSLAV VALENTA.

Dne 4. května uplynulo 8 let, 
kdy nás opustila i naše maminka 

a babička paní ALŽBĚTA VALENTOVÁ.
Drazí rodiče, zůstali jste v našich 

srdcích, nikdy na Vás nezapomeneme.

Dcery Zdenka a Mirka s rodinami

Noc kostelů v Jaroměřicích 9. 6. 2018
Letos již po třetí jsme se opět s velkým zájmem sešli  
v jaroměřických kostelích při noční slavnosti.
Museli jsme zvolit jiný termín, než byl ten celostátní (25. 
5.), ale hostům ani vystupujícím to naštěstí nevadilo. Na 
Kalvárii celou společnost přivítal pan farář Pawel Wój-
cik. 
Mgr. Michal Schuster opět s pečlivě připraveným výkla-
dem seznámil přítomné s historií dolního kostela Všech 
Svatých i poutního areálu na Kalvárii. 
Zajímavým vstupem byla projekce studentského doku-
mentárního filmu historika Marka Poštulky.
Akce „K“, který objasnil události z noci 13. na 14. dubna 
1950, kdy byla násilně ukončena činnost všech klášterů v naší republice.
O hodnotné pěvecké vystoupení se zasloužila sopranistka Českého filharmonického sboru Brno  
Mgr. ROMANA PÁVKOVÁ, rodačka ze sousedního Úsobrna. Doprovázel ji vynikající varhaník 
Martin Jakubíček a zazpívala si s ní i její žákyně.  
Již v přítmí nastupující noci se z magického prostředí Kalvárie všichni rozcházeli….

OK

Koncert ZUŠ Jevíčko v jaroměřické výstavní síni
Koncem školního roku, v pátek 1. 6. 2018 předvedli jaromě-
řičtí žáci pokrok, který učinili se svými učiteli v Základní umě-
lecké škole v Jevíčku. Vystupující žáky i učitele MgA. Renatu 
Štindlovou a Mgr. Víta Parolka představil pan zastupující ře-
ditel Mgr. art. Ondřej Čada velké skupině hostů.
Výtvarnice R. Štindlová vyzdvihla talent a ukázněnost zdej-
ších dětí. Jejich výtvarné snažení je oceňováno v mnoha sou-
těžích. Zhlédli jsme dokonce krátký animovaný film, který 
děti zkusily úspěšně vytvořit. 
V hudební části se nám představili s flétnami jak nejmlad-
ší začátečníci, tak i pokročilí, dále s trumpetou Lukáš Fianda  
a se saxofonem Petr Dvořáček.
Poděkovali jsme učitelům za pečlivou přípravu, dětem za vy-

stoupení a rodičům za podporu.
Výtvarné práce zdobily výstavní síň do konce června.

OK

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Rubrika Sboru pro občanské záležitosti 
pro měsíc červenec 2018

V měsíci červenci své významné 
narozeniny oslaví:
GLOCOVÁ HEDVIKA
HEGEROVÁ LUDMILA
KLÍČOVÁ ANTONIE
KVAPILOVÁ BOŽENA
SRNCOVÁ ANNA
Všem jmenovaným přejeme 
hodně spokojenosti, zdraví  
a optimismu v dalších letech.

V posledním období se narodil

ŠIMON BLAŽEK
Chlapci i rodičům přejeme štěstí, 
zdraví a radost ze života.

Na poslední cestě, z níž není návratu, 
jsme se rozloučili s paní
MARIÍ VYMĚTALOVOU
Vyslovujeme upřímnou soustrast 
pozůstalé rodině.

Prázdniny, dovolená….
Nastávají dva letní prázdninové 
měsíce pro děti a čas zasloužené 
dovolené pro všechny pracující. 

Přejeme čas naplněný odpočinkem 
a zdravou aktivitou jak dětem

 tak i dospělým.                                     
 SPOZ  a Obecní knihovna Jaroměřice

Hasičská jízda T. G. Masaryka  Jevíčko – Brno
V pátek 25. 5. se něco málo po půl deváté uskutečnila velkolepá hasičská ,,retrojízda“, která měla 
zastávku i v Jaroměřicích. Hasiči z Jevíčka se vydali ve starodávných hasičských oblecích a ve-
teránských hasičských vozech na dlouhou jízdu z Jevíčka do Brna (přes Vyškov). Akce se konala 
na počest 100. výročí vzniku Československa. Tato významná událost připadá právě na letošní 

rok. Všichni žáci Základní školy Jaroměřice netrpěli-
vě čekali před místní knihovnou a vyhlíželi očekáva-
nou návštěvu. Po uvítacím proslovu paní starostky 
Mgr. Ivety Glocové nám starosta Krajského sdružení 
hasičů Josef Bidmon prozradil, proč tuto akci dělají 
a kam mají zamířeno. Po uložení věnce před pomník 
padlých, který se nachází uprostřed obce, si moh-
li všichni žáci prohlédnout hasičské veterány. Měli 
možnost se posadit do tolik obdivovaných vozidel 
a také si někteří zatroubili na klakson. Nakonec děti 
obdržely malé dárky od této milé návštěvy. Tímto 
moc děkujeme za krásnou ukázku aut a doufáme, že 
celá plánovaná jízda proběhla bez problémů.

Mgr. Kateřina Továrková

Vítání občánků, 
27. května 2018

Poslední květnovou neděli bylo přivítáno  
v Obřadní síni zámečku Obce Jaroměřice šest 
novorozeňátek. Paní starostka i předsedkyně 
SPOZ popřály rodičům i dětem štěstí, radost 
a trpělivost při výchově ve společně prožitém 
budoucím období.
Pěvecký sbor ZŠ zpestřil milými písničkami 
významnou událost.

SPOZ
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Dopravní hřiště Blansko
V úterý 22. 5. se 1. stupeň (2., 3., 4., 5. třída) ZŠ Jaroměřice zúčast-
nil preventivního programu, jehož hlavním cílem bylo působit na poli 
prevence dopravní nehodovosti dětí. Děti se svými třídními učitelkami 
navštívily DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLANSKO, které je určeno pro výuku pra-
videl provozu na pozemních komunikacích a výcviku v oblasti doprav-
ní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, 
žáků MŠ a ZŠ.  Své teoretické i praktické znalosti si všichni účastníci 
upevňovali přímo v praxi. Žáci 4. a 5. třídy skládali zkoušku cyklisty. 
Nejdříve psali test a následně byli účastníky silničního provozu přímo 

v praxi. Úspěšní žáci obdrželi 
průkazku cyklisty. Po nároč-
ném dni se všichni rádi vraceli 
zpět do školy. Jsme rádi, že se 
celá akce obešla bez úrazů. Již 
nyní se těšíme na příští rok, 
kdy opět vyrazíme do Blanska.

Mgr. Kateřina Továrková

Jaroměřičtí žáci opět na stupních vítězů
 Ve středu 6. června 2018 proběhlo v Domě dětí a mládeže  v Morav-
ské Třebové oblastní kolo soutěže v poznávání rostlin. Děti tam měly 
za úkol poznat 50 druhů natrhaných bylin a dřevin. Jaroměřičtí žáci se 
na tuto soutěž pilně připravovali – v zimním období se učili poznávat 
rostliny podle obrázků a prezentace v počítači. Potom chodili poznávat 
rostliny na Potůčky, na louku a do lesa a dále se učili  určovat rostliny, 
které pro ně pravidelně připravovala vyučující do zkumavek ve škole. 
A tak postupně jarní rostliny vystřídaly letní a děti se měly pořád co 
učit! Nakonec se jim jejich snaha a ochota věnovat se botanice ve svém 
volném čase vyplatily. 
V kategorii pátých tříd zvítězil Dominik Klvač, který současně repre-
zentoval obec Jaroměřice  i v okresním kole soutěže Mladý zahrád-
kář, v níž získal pěkné 3. místo. Na 2. místě skončila Adriana Pudíková  
a 3. místo obsadila Aneta Zmeškalová. 
V kategorii šestých tříd se vítězkou stala Kateřina Nečasová, která na-
víc nasbírala nejvyšší počet bodů ze všech soutěžících, což jí zajistilo 
pozici absolutní vítězky soutěže. Druhé místo obsadila Aneta Valáško-
vá a páté místo Nikola Písková. 
Další soutěžící, která usilovala o co nejvyšší post v kategorii sedmých 
tříd, byla Barbora Benešová. Ta opět nechala za sebou všechny ostatní 
soutěžící a získala první místo. 
Ve čtvrtek 7. června 2018 jelo naši školu a region Moravskotřebovska 
reprezentovat 10 žáků do okresního kola Soutěže v poznávání živoči-
chů. Ani tam se jaroměřičtí žáci nenechali zastrašit některými druhy 
hmyzu, které ještě nikdy neviděli. Malinko je zaskočilo, že se v okres-
ním kole objevili i takoví zástupci, kteří nebyli uvedeni v požadovaném 
seznamu živočichů, a proto neměli možnost, při vší snaze, se tyto živo-
čichy naučit. Přesto bojovali statečně, opět prokázali nejlepší znalosti 
a ve všech kategoriích si odnesli nejvyšší ocenění. 
V kategorii pátých tříd zvítězil Adam Dufek, druhé místo získal Jiří Be-
neš, na třetí pozici skončila Kristýna Jakubcová a na čtvrté Adriana 
Pudíková. 
V kategorii šestých tříd přeskočila ve znalostech všechny ostatní sou-
těžící  Veronika Vránová, která přesvědčivě zvítězila, druhé místo pak 
patřilo Rostislavu Parolkovi. 
Sedmou třídu reprezentovala Barbora Benešová a Magdalena Staň-
ková. Obě děvčata dosáhla se shodným počtem bodů na první místo. 
V kategorii osmých tříd zvítězila Anna Staňková a druhé místo vybojo-
vala Simona Vránová.
Za všechny tyto úspěchy obdržela jaroměřická škola pochvalu od pana 
inženýra Kamila Sopouška, člena ZO ČSOP Moravská Třebová, který do 
všech poznávacích soutěží lovil a sbíral živé exponáty. 
Děkuji všem žákům, kteří reprezentovali školu v přírodovědných sou-
těžích, za jejich odvahu, snahu, píli, ctižádostivost a vynikající výsledky. 
Není lepší pochvaly pro učitele, než mít tak šikovné a úspěšné žáky!  
A v letošním roce se to opravdu podařilo! Dále děkuji kolegyním Dag-
mar Valentové, Marcele Pudíkové a Kateřině Továrkové za spolupráci  
v přípravě dětí na soutěže. Mgr. Věra Grimmerová

Program akcí v Jaroměřicích na měsíc červenec 2018                              

Do 11. 7. 2018 bude knihovna uzavřena z 
důvodu stěhování do budovy ZŠ – školní 
dílna. Pokud stěhování proběhne bez pro-
blémů, bude provoz v náhradním prostoru 
minimálně na jeden rok opět zahájen ve 
středu 11. 7. 2018.

Červencové středy, Centrum života a pod-
nikání (CŽP), prostor klubovny v poschodí 
Konverzační angličtina s Britt-Marie Pazdí-
rek, pro děti v 17.00, pro dospělé v 18.00 h,               
Cena 50,- Kč odjednoho účastníka za 1 ho-
dinu,Váš zájem potvrďte v knihovně, tel. 778 
086 380

7. 7. sobota, 16.00 h, prostory ZŠ družina 
Meditace s Broňou Rotherem

18. 7. středa, 10.00 h, výstavní síň CŽP  
PEXESOVÝ TURNAJ, pro děti i dospělé – 
prázdninová soutěž pro zbystření mysli a zá-
bavu  

23. 7. pondělí - 27. 7. pátek, výstavní síň CŽP 
(VS) LETNÍ ŠKOLA PALIČKOVÁNÍ s lektorkou 
ing. Ivou Vanžurovou, případný zájem potvrď-
te lektorce, tel.: 721 375 120

30. 7. pondělí  - 3. 8. pátek,  VS, popř. v ple-
néru 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)

31. 7. a 4. 8.  sobota, ZÁJEZD do Jaromě-
řic nad Rokytnou a Třebíče s průvodcem 
Janem Valíčkem, Odjezd autobusu: Biskupi-
ce  5.55 h, Jaroměřice 6.00 h, Jevíčko  6.10 h,  
V. Opatovice 6.15 h, předpokládaný návrat cca 
ve 21.00 h, cena 300,- Kč, přijímají se místa 
náhradníků, kontakt v knihovně

PŘIPRAVUJEME:                                                

17. 8. pátek, 20.00 h,  OŽIVLÉ POVĚSTI JA-
ROMĚŘIC, sraz dětí i dospělých před Centrem 
života a podnikání, tajemné noční putování  
s vypravěčem Mgr. M.Schusterem,divadel-
ní a šermířskou společností GONFANON  
a místními ochotníky, po místech pověstí naší 
obce.

23. 10., úterý, Zájezd do Moravského divadla 

v Olomouci na muzikál dle románu G. Cheva-
lliera

ZVONOKOSY, začátek představení v 19.00 h, 
cena vstupenky 370,- Kč+jízdné 85,- Kč= 455,- 
Kč, zájem potvrďte v knihovně do 14. září 2018.

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS:                                          

Masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou 
Zapletalovou, v klubovně CŽP pondělky, 
objednání přímo u fyzioterapeutky  tel.:  774 
226 595

Jóga s p. Marií Pazdírkovou ve výst. síni 
CŽP, Út, Tchai-chi St, Čt vždy od 16.30 hodin 
, pouze do 19. 7. 2018, další cvičení bude včas 
oznámeno 

Nově nabízí služby Kosmetické studio LU-
CIE VISAGE, v poschodí CŽP, úterky, objedná-
ní přímo u kosmetičky Lucie Plocrové, tel.: 
732 133 501

Případné změny budou oznámeny,  
kontakty OK  461 325 300, 778 086 380  
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
http://jaromerice.cz

Terezínská tryzna
Někteří žáci naší základní školy se v neděli 20. 
května 2018 zúčastnili Terezínské tryzny. Další-
mi účastníky, kteří s námi jeli, byli žáci z Velkých 
Opatovic a občané z okolních vesnic.
Po čtyřech hodinách cesty jsme konečně dojeli na 
místo. Při pohledu na stovky hrobů nám všem bě-
hal mráz po zádech a uvědomili jsme si, že bychom 
si měli vážit toho, v jaké době žijeme, a být vděčni 
za všechno, co máme. V Terezíně se to hemžilo 
mnoha lidmi, potkávali jsme významné osobnos-
ti našeho i jiných států. Po slavnostním uvítání  
a programu jsme s očekáváním dostali přiděle-
ného průvodce, který nás bravurně a s excelent-
ním výkladem provedl celým bývalým ghettem  
a koncentračním táborem. Při prohlídce Malé pevnosti jsme pocítili tu 
hrůznou atmosféru a pocit lidí, kteří nevěděli, co se s nimi stane. Všude 
to bylo velmi tmavé. Při představě, že stojíme na místě, kde umíralo 
mnoho lidí, nám hlavou probíhala ta beznaděj, kterou tito lidé proží-
vali. Napadala mne stále jedna otázka – co ti lidé tak hrozného udělali, 
že museli toto zažít? Žáky celý výklad velmi zajímal a dotazovali se na 
různé informace. Zaujatě si vše fotili a natáčeli. Musím konstatovat, že 
tento výlet byl pro mne, pro pedagoga, stejným přínosem jako pro 
všechny žáky. Přestože to byla pro mě již šestá návštěva tohoto místa, 
těším se již nyní na příští rok, kdy se chystáme opět na toto místo. 
Tímto děkuji Českému svazu bojovníků za svobodu za poskytnutou 
finanční podporu, bez které bychom se na toto místo nedostali. Dě-
kujeme. Mgr. Kateřina Továrková
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Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

Lubomír Kaderka, Jevíčko, 777 872 356, 
lubomir.kaderka@okklient.cz

Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm délkový inzerce při standardní šířce sloupce 9,2 cm je zpoplatněn 
částkou 100 Kč bez DPH (121 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění 
inzerátu ve zpravodaji v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených 
inzerátů a 1 zdarma. 

Sháním chalupu nebo starší domek či zemědělskou 
usedlost se zahradou, pozemky v okolí do 30 km 

od Mor. Třebové, Březové, Jevíčka, Svitav. 
Může být i horší stav. Tel.: 773 463 891.

Hledám 5 žen do svého týmu, které mají chuť  
pracovat s produkty pro krásu a zdraví, min.  
1 hodinu denně, chtějí si vydělat 10 tis. Kč a více, 
a to za opravdu krátkou dobu, chtějí pracovat  
z pohodlí domova on-line nebo v živém světě. 
Model spolupráce je nový, netradiční, žádné bě-
hání s balíčky ani objednávání z katalogů. Vše vás 
ráda naučím. Tel.: 774 765 437.

Pronajmu garáž – Jevíčko, ul. M. Mikuláše, nejlépe 
dlouhodobě. Cena 600 Kč/měsíc. 

Info na tel.: 774 765 437.



náš vzácný rodák a na národních scénách již zavedený houslista Zde-
něk Häckl. Ony chvíle na pódiu po boku tria CouCou a jejich famózní 
šansoniérky Radky Rubešové byly zároveň tou nejlepší školou stejně 
jako nezapomenutelným zážitkem pro naše mladé zpěváky ze ZUŠ Je-
víčko. 
I jaké vlastně bylo letošní, v pořadí již sedmé Jevíčkovění summa sum-
marumm? To suďte sami. A třeba i se ztracenými kytičkami, pohřešo-
vanými kalhotami a kaňkou na samý závěr v sobotu po dvaadvacáté 

hodině. To když zablikala na nebi hvěz-
dička - mládeži nepřístupno, padl totiž 
za obětinu malohanáckým božstvům 
Kopjam, toho večera patrně nejlépe roze-
hraná kapela, jejíž vystoupení bylo pořa-
dateli nešetrně ukončeno předčasně, aby 
snad nebyl vyrušen Perunův zvěstovatel 
Šaman Lubomír Holzer. Ten v garderobě 
krále Lávry vystoupiv na stavidlo žlíbec-
ké nádrže velebil zemi šumnou a pohos-
tinnou, krajinu zaslíbenou, která byla po 
tři dny a noci inspirací všem, kteří se ne-
ostýchali a nebáli, přijeli či přišli a hlavně 
nezaváhali.      

     Za pořadatele Jevíčkovění 2018 
děkuje Ruda B. Beran

Milí čtenáři,
pokud se nemýlím, byl to autor Malého prince Antoine de Saint-Exupé-
ry, kdož pravil, že prostor není pro oči, ale pro ducha. Oči jsou tedy 
při takovémto předpokladu pouhopouhým médiem, zázračným pro-
středníkem mezi dvěma krajinami. Krajinou vnější a krajinou vnitřní. 
Světem, jenž nás obklopuje, a prostorem v nás samotných.
Vstoupit do krajiny vnější je jistě věc jednoduchá a prostinká. Avšak 
navázat s ní opravdický kontakt již cosi vyžaduje. Stejně jako si mnoh-
dy nedokážeme porozumět mezi sebou, procházíme nejednou prosto-
rem, jejž ledva vnímáme. Zejména v poslední době, 
když se raději než rozmluvou s přítomným okolím 
necháváme skrze naše nejmodernější multimediální 
přístroje tahat po všech tramtáriích. Vždyť to kolem 
nás je přeci nuda, domnívá se člověk uchvácen všemi 
senzacemi světa. Jistěže, tohle je svět nedozírný a my 
ho máme vespolek celý v hrsti ve svých nejchytřejších 
telefonech, které i s baterií váží ledva sto gramů. Inu, 
co víc si povýtce přát? Hurá, můžeme být při tom! Při 
všem, co se kde na světě šustne. Rozmlouvat s kdekým, 
s kým se nám akorát umanulo, vidět neslýchané, cele-
brity pomazané i úplně blbé, senzace nevídané a kraji-
ny exotické i s jejich původními etniky, jež se vlastních 
identit drží již pouze za úplatu. A přitom všem to, co 
máme doma, nejbližší vnější krajinu nevyjímaje, nechť 
je nám buřt. 
Buřt ovšem naštěstí pouze coby homonymum voňa-
vých špekáčků, třeba i těch, které si o sobotním poledni 
2. června nedaleko od šestého zastavení na naší  Mu-
řinohově literární stezce nad památníkem napoleon-
ských válek opekla družina poutníků v čele s básníky: 
botanikem Rodanem Gerišem, redaktorem knižní-
ho nakladatelství Albatros Plus Ondřejem Hanusem  
a v neposlední řadě mnohostranným umělcem a pro-
fesorem olomoucké univerzity Milanem Valentou. Tedy 
těmi, kteří o propojování obou krajin cosi vědí. 
Reciproční krajinomalba je mimo jiné výsostným pro-
středkem Valentových próz, a proto nemůže chybět 
ani v jeho nejnovější sbírce povídek Raubířské zpěvy  
a morytáty, jež byla v rámci programu již 7. ročníku Je-
víčkovění premiérově představena a posléze pokřtěna 
kmotrou, jevíčskou knihovnicí Stanislavou Kavanovou, 
právě v sobotu v rámci literárního putovaní. Při křtu 
nechyběl ani neodmyslitelný host festivalu, již od čtvr-
tečního úvodního programu přítomný Pražák a aktiv-
ně zapojený Malohanák Milan Nechuta, jakož i mnozí 
další. Milan Nechuta pobavil a strhnul malé i velké 
posluchače a coby pamětník vojenské služby z časů 
studené války doplnil na Žlíbkách v Baru 2. Svět Mi-
loslava Kozelka, který zde mladým čtenářům z KáČka 
představil svůj Vojenský poetický památník. 
Nuž ale zpátky do krajiny. Krajiny nám bezpochyby 
nejzaslíbenější, jež se rozprostírá západně za městem, 
mezi Hitlerovou dálnicí a Sanatorkou a do kříže mezi 
Červeným kopcem a kostelíčkem sv. Bartoloměje.  Ne-
boť právě v kostelíčku, na místě magickém a opojném, 
jsme v pátek večer 1. června uctili památku koryfe-
jů poezie Guillauma Apollinaira, Františka Gellnera 
či nedávno zesnulého Pavla Šruta. Rudolfu Matysovi 
jsme skrze žakéry povinšovali ke krásným kulatinám. 
A o tom, že umění je především o volnosti a svobodě v umu, nás přitom 
přesvědčili excelentní muzikanti, které nám domů do Jevíčka přivezl 

www.jevicko.cz

INICIÁLY  III
Literární a vlastivědný čtvrtletník Jevíčského zpravodaje               

ročník 4 / ČERVENEC 2018                   

Výjevy
Ondřej Hanus

výjev dvacátý první
(světský) 

měřím jednoho Boha
letce všemohoucího
věřitele nebe i země

má zobáček a milimetr na výšku
opeřený, ne stvořený
jedné podstaty s lidstvem

skrze něhu
všechno je stvořeno

výjev třicátý první
(improvizovaný) 

jako by nejskrytější z tich
hrálo tu (slyšíš?) na cembalo
( jež by se s jiným hráčem bálo)
impromptu o dvou neznámých

zatleská? kdo ví. . . ale kdo? 
ten, který má všech dálek dost? 

počkej tu, dojdu pro víno
zvlním tě, hluchá rovino
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Kléma
Josef Skácel

V měsíci únoru bývalo v kalendáři červeně datum narození Klementa 
Gottwalda. Byl rakouským vojákem za I. světové války, pak radikálním 
předsedou komunistické strany Československa, snaživým žákem  
J. V. Stalina, předsedou naší vlády a pak po doktoru Eduardu Benešovi 
presidentem Československa. Chtěl bych zde uvést malou, ale možná 
důležitou podrobnost z jeho života. Nejprve popíši, jak jsem se k ní 
dostal. Jako mladí učitelé jsme s manželkou velmi rádi jezdili na ex-
kurze pedagogů. Byly organizovány v různých místech Čech, Moravy 
i Slovenska, aby se učitelé měli možnost seznámit s historií i součas-
ností inkriminovaného kraje. (V Jevíčku je vedla paní učitelka Leková). 
Zájem byl velký, nebylo snadné se tam dostat. My jsme byli přijati do 
základny v Jindřichově Hradci. Hned druhý den si mě vzal bokem její 
vedoucí, profesor jindřichohradecké průmyslové školy, pan Pfeifer. 
„Víte, zájem byl velký. Vybral jsem vás proto, že jste ze Střední Moravy 
a třeba se od vás něco zajímavého dovím. Nejste náhodou příbuzný s 
Gottvaldem?“ „Jestli máte na mysli našeho jevíčského pana Gottwalda, 
povoláním hodináře, který ale také učí děti hře na housle, hraje v kos-
tele na varhany a jehož nevlastní otec vlastnil v Jevíčku malý krámek,  
v němž prodával tvarůžky, tak to opravdu nejsem.“ „Ale já nemyslím 
vašeho jevíčského Gottwalda, já myslím přímo toho ´velkého´ - Klé-
mu. Víte přece, že se narodil v Dědicích u Vyškova, a to je na Střední 
Moravě.“ „Ano, to vím. Jezdím tam každoročně s jednou třídou na 
exkurzi. Máme v našem učitelském sboru soudruha Šilhána, který na 
tom trvá, a mě, protože mám souběžné hodiny pracovního vyučo-
vání, bere s sebou. Takže znám. Je to poměrně velké selské stavení, 
které má ve dvoře malé světničky pro čeleď. No a v jedné z nich se 
svobodné děvečce Gottwaldové narodil malý Klement.“ „No a o to 
právě jde,“ povídá pan profesor. „Jestlipak víte, kdo byl jeho otcem?“ 
„To opravdu nevím, to nám na žádném školení nikdy neříkali.“ „Bodejť 
by říkali.“ Na to pan profesor. „On totiž jeho otcem byl ten sedlák 
jménem Skácel, a to se do žádného školení příliš nehodí. Že to byl ten 
sedlák, je jisté, jen se s určitostí neví, jestli to byl starý Skácel, nebo 
mladý Skácel, který poslal svého levobočka do Vídně, aby se tam vy-
učil stolařem. Trochu jsem se domníval, že se to od vás dozvím.“„Pane 
profesore, musím Vás zklamat, ale o případném příbuzenském vztahu 
opravdu nevím. Víte, ono je příjmení Skácel na Moravě dosti běž-
né, podobně třeba jako Smékal, Vrzal, Škrabal, Kouřil a jenom třeba  
v samotném Jevíčku je nás toho příjmení několik.“ „No, to je škoda, 
ale aspoň jste se dozvěděl něco nového.“ I po návratu z exkurze mi 
ta novina nešla z hlavy, a tak jsem se při příští exkurzi do Dědic od-
vážil zeptat našeho průvodce. Počkal jsem, až soudruh učitel Šilhan  
s dětmi nastoupil do autobusu, a pak jsem se pod jakousi záminkou 
za průvodcem vrátil. Byl to velmi přísně vypadající člověk středního 
věku, prý přednášel marxismus-leninismus na brněnské univerzitě,  
a toho jsem se na tu historii zeptal. Jeho tvář trochu ztuhla, chvíli na 
mě upřeně hleděl, a poté se staženými rty řekl: “Je to tak, ale nikde 
o tom nemluvte!!“ Abych se nevytahoval. I můj praděd Josef Skácel 
narozený roku 1836 v Bělé u Jevíčka byl nemanželské dítě a vlast-
ně díky tomu se příjmení v rodině uchovalo. Ona to taková děvečka  
u bohatého sedláka neměla vůbec snadné. Byla na něm životně zá-
vislá a musela vykonávat bez odmluvy, co jí pán přikázal. No a jestli 
byla trochu pohledná a selka se k tomu moc neměla… Děti narozené 
svobodným matkám to měly zejména na venkově kruté. V rodném 
listě, vydávaném farou, i v dalších dokumentech byly dvě kolonky 
a) narozen z lože manželského, b) narozen z lože nemanželského,  
a to se s tím dítětem táhlo až do konce jeho života. Dospělí i děti mu 
to jako malému dávali jaksepatří vyžrat, o čem svědčí i dobové pís-
ničky. Když jsme si na návsi hráli, každý mě odstrkoval, různá jména 
mi dávali, kterým jsem nerozuměl. Když to takové nemanželské dítě 
psychicky i tělesně přežilo, mnohé pak i v životě vydrželo. Svědčí tak 
i řada příjmení. Kopřiva, Trpka, Hložek, ve Francii Garigue, v Americe 
Busch, což jsou příjmení pro nemanželské děti. Nehleď na to, co jsou, 
nýbrž co býti mají, říkával už Jan Ámos Komenský.

Novou a v Jevíčku čerstvě 
pokřtěnou knihu Milana Valenty 

Raubířské zpěvy a morytáty
zakoupíte 

v Turistickém informačním centru 

Iniciály gratulují! 
Oldřich Koudelka obdržel Uměleckou cenu
Dne 23. 6. 2018 v rámci programu Národních mysliveckých slavnos-
tí převzal na loveckém zámku Ohrada u Českých Budějovic doyen  
a zakladatel našeho sdružení PhDr. Oldřich Koudelka Uměleckou 
cenu Českomoravské myslivecké jednoty. Je to jeho v pořadí již čtvr-
té ocenění této ražby a nás může navíc těšit, že tuto cennou poctu 
obdržel za sbírku povídek Malohanácké Halali, jeho jubilejní třicátou 
knihu, kterou věnoval malohanácké krajině. 

Oldřich Koudelka se svým dvorním fotografem Janem Hlaváčem, 
spoluautorem Malohanáckého Halali 



     Když se tak zamyslíme, kde tito lidé, kteří ve válečné době vlastně 
neznali „dne ani hodiny“ příštích událostí, byli schopni v nových život-
ních podmínkách nalézt tolik síly plně se koncentrovat na běžný život, 
rodinu a práci - musíme je obdivovat.
     Možná právě zde by mladá generace naší doby měla hledat odpo-
vědi na „léčení“ svých četných traumat, závislosti a svá selhání. Naučit 
se tedy hledat odpovědi v minulosti, v tom co musela překonat mla-
dá generace poloviny dvacátého století. Měli bychom odložit chytré 
telefony, počítače a jen tak prožít pěkné odpoledne v místě, které 
máme rádi. V místech, kde se díky statečným činům předchozích ge-
nerací zatím nemusíme bát hrůz války.        
     Ráda bych poděkovala docentu Petru Koliskovi za poskytnutý ma-
teriál k tomuto článku.

Mgr. Helena Ulčová
 

Jevíčský zpravodaj  Červenec 2018  III /  

K těm, co přežili - MUDr. Josef Kolisko
   V roce 2018 si téměř každý připomene mnohé souvislosti  
s událostmi před 100 lety. Konec válečných let, politické změny 
vyvolané vznikem nového státu, pozdější nedostatek práce ná-
sledován hospodářskou krizí. S tím vším se museli vyrovnávat 
prostí lidé, kteří prošli zákopy obou bojišť, stejně jako i  naši 
předkové žijící doma v nedostatku a nejistotě.
     Vzpomínky na ty, kteří se nedočkali konce z našeho hlediska 
nesmyslné války, je dobré uchovat v povědomí. V Jevíčku jsme 
si oběti I. světové války připomněli již v roce 2017 - odhalením 
památníku v nově vybudovaném parčíku u Zámečku. 
     Bylo by rovněž dobré, abychom se dozvěděli o těch, kteří 
se válečných událostí účastnili a po válce se zapojili do života 
v místech, kde se rozhodli žít. Příkladů by bylo jistě hodně, bo-
hužel se již nesetkáváme s tolika pamětníky a informace o nich 
zůstanou v mnoha případech zapomenuty.  
     S radostí jsem proto využila možnosti zavzpomínat společně 
s panem docentem Petrem Koliskem na jeho otce, MUDr. Josefa 
Koliska, kterého jsem i osobně jako dítě znala. Pan doktor nebyl 
sice rodák z  Jevíčka, ale podstatnou část života prožil v našem 
městě a působil tu až do své smrti v roce 1967 jako obvodní 
lékař.
     V roce 1917 Josef Kolisko odmaturoval na gymnáziu v Ná-
chodě a ihned poté byl odveden a nastoupil do vojenské pří-
pravky v Haymaskeru v Maďarsku. Odtud putoval do Tridentu 
a později do Alp v Tyrolsku. S dalšími vojáky se ocitl na ledovci 
Adamello v třítisícové výšce, tedy v těžkých podmínkách. Sloužil 
tu v hodnosti praporčíka a následně podporučíka. 
     O pobytu vojáků v zasněžených a těžko dostupných horách 
hovořil docent Petr Kolisko na loňské přednášce. Své vyprávění 
doprovázel fotografiemi vojenských stanovišť a mapami s vy-
značením tzv. “zákopové války“. Docent Petr Kolisko sám navští-
vil původní italské bojiště, dočasné a nucené působiště svého 
otce. Vyprávění obohatil i o osobní pocity a postřehy. 
 Koncem války byl mladý podporučík Josef Kolisko zraněn  
v italském zajetí a zde vstoupil do Československé domobrany 
zakládané Milanem Rastislavem Štefánikem.
      Po návratu do vlasti sloužil v domobraně, která byla využí-
vána státem místo ještě neexistující armády. Domobrana byla 
nasazována na likvidace národnostních nepokojů v severních 
Čechách a později na Slovensku.              
     Život pana Josefa Kolíska po válce a po odchodu z domobra-
ny pokračuje, a to studiem na Lékařské fakultě. V roce 1924 
promoval jako účastník prvního ročníku absolventů nynější Ma-
sarykovy university Brno. Po absolvování povinného lékařského 
„kolečka“ pro získání praxe začíná od roku 1926 působit jako 
obvodní lékař v Šebetově, v té době je již ženatý. Jeho manželka 
paní Antonie Kolisková ho doprovází a vytváří rodinné zázemí. Později 
pracuje i jako zdravotní sestra v ordinaci svého manžela.
     Od roku 1935 začíná MUDr. Josef Kolisko své lékařské působení  
v Jevíčku. Jeho život není jen práce a rodina. Pro ni vybuduje rodin-
nou vilku v roce 1938, kde rovněž provozuje svou lékařskou praxi do 
roku 1956, následně pracuje na zdravotním středisku v ulici Kobližné.
     Doktor Kolisko se od počátku pobytu v Jevíčku zapojuje do kul-
turního života města. Působí v ochotnickém divadelním ansámblu 
nejen jako herec. Často se ujímá dirigentské taktovky v roli dirigenta 
divadelního orchestru a v roce 1964 zakládá symfonický orchestr, ve 
kterém hrají amatérští hudebníci z Jevíčka a okolí. K hudbě měl blízko, 
sám hrál na housle, violu, klavír a varhany. Kromě kulturního vyžití měl 
i zálibu v myslivosti a působil i ve sportovní oblasti v místním Sokole. 

 „Bůh je vše, co jsme nedokázali pojmenovat“
                                                                                  Ondřej Hanus
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Muřinoh gratuluje  
devátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval 
za Krchomilkou.
Je jím Anika Kotková 
z Olomouce,
jíž zasíláme knihu Muřinoh 
a Krchomilka
s věnováním autora.

Drobnička na konec
Karel Javůrek

Josef Kajetán Kryl
prý nezřízeně pil.
Měl nevlastního bráchu
Karla Hynka Háchu. 

Jevíčský průmysl po vzniku první republiky
     V roce 2018 si připomínáme několik velmi vý-
znamných historických mezníků spojených se vzni-
kem nového státu.
     Jedná se především o ukončení I. světové války.  
S tím souvisí postupný návrat účastníků bojů z obou 
válečných bojišť (Itálie, Rusko). Jejich návrat byl čas-
to dramatický, nebezpečný a zdlouhavý.
     Dalším krokem byl vznik nového státu v říjnu 
1918 - Československé republiky. Je to trochu para-
dox, z části mnohonárodnostní monarchie (existující 
v Evropě od r.1526 a zahrnující i země koruny české) 
vznikl opět mnohonárodnostní stát. Jednalo se pře-
ce o spojení zemí Čech, Moravy, Slezska, Slovenska  
a Podkarpatské Ukrajiny. Ano, jednalo se o spojení 
národů, které si byly bližší oproti dosavadní Habs-
burské monarchii jak z hlediska historického vývoje, 
tak po jazykové stránce. Nesmí se samozřejmě za-
pomenout ani na další obyvatele jiných národností, 
kteří na území nového státu žili po celé generace.
      Tvůrce nově se utvářejícího státu čekalo mnoho 
práce: vytvoření a schválení nových zákonů, posílení 
a přebudování státní správy, změnu peněžní měny-
,vybudování armády nového typu a řešení mnoha 
dalších problémů, které souvisely s přechodem „sta-
rých struktur“ i dosavadního smyšlení lidí do nové-
ho státu.    
     Známými fakty je, že naše země nebyla průmy-
slově zaostalá, a to se týkalo i zemědělství.  Rovněž 
železniční doprava, jako významný spojovací prvek 
regionů, byla se svými 11400 km tehdy dostačující. 
S takovou devízou se mohl nový stát vyvíjet z eko-
nomického hlediska téměř bez problémů. 
     Vraťme se ještě k samotnému vzniku nové republiky. Do země se 
začali vracet i lidé, kteří byli roztroušeni v celém starém mocnářství. 
Naši šikovní předkové původně chodili za službou, za prací, na zkuše-
nou nebo jak si často mysleli i za lepším životem do světa.     
Vraceli se i lidé, kteří byli majetní a vzdělaní a do nové republiky při-
cházeli s úmyslem něco vybudovat, prosadit se. To si lze ukázat i na 
malém vzorku našeho města.
     Pamětníků té doby je dnes jako šafránu, písemný materiál zmizel  
v archivech nebo v horším případě byl skartován a z těch pár starých 
fotografií se velmi těžko sestavuje objektivní pohled na dobu minu-
lou v našem městě. Několik poznatků o pestrém výrobním sortimen-
tu z dílen místních živnostníků můžeme zjistit z reklam uveřejněných 
v místních prvorepublikových novinách Nová Malá Haná a Jevíčsko.
     V Jevíčku se tak můžeme setkat s výrobci stavebních hmot a sta-
vebními firmami, které zajišťovaly výstavbu rychle se rozrůstajícího 
města. Další profese nápomocné při výstavbě hlavně rodinných dom-
ků se týkaly instalací elektro a vody. Byla tu zastoupena rozsáhlá síť 
obchodníků různorodého sortimentu. Nesmíme zapomenout ani na 
různá vodní a hospodářská družstva, která přinášela do města nejen 
pracovní místa, ale i mnoho nových myšlenek a poznatků.   
     Ale vraťme se k myšlence seznámit čtenáře s jednou zajímavou, 
leč dávno zaniklou výrobou. Byla jsem ráda, že se mi podařilo na-

vázat kontakt s paní, která zde jako dítě vyrůsta-
la a na jejíž rodinu si jistě vzpomenou i dnes lidé 
ve věku 70 let a více. Byla to rodina Brabencova  
z Okružní II. Dnes v objektu sídlí firma Mars, před 
tím budova sloužila od 50. let jako tzv. „strojkárna“ 
a patřila k n. p. Diu.
     Vzpomene si dnes někdo, že se v tomto objektu, 
který byl postaven právě za I. republiky, vyrábělo 
lýkové zboží? S velmi skromným vzorkem jejich sor-
timentu se můžeme setkat i v Městském muzeu.
    Výrobě lýkového zboží ovšem předcházela vý-
roba, která zpracovávala místní surovinu - slámu  
a využívala i dovednosti šikovných rukou místních 
lidí a vycházela i ze zdejší tradice.
Původně si lidé podomácku vyráběli ošatky třeba 
na pečení chleba nebo na jiné suché potraviny, 
různé koše, rohože, tedy výrobky, které se v hospo-
dářství hodily. Takovouto výrobu zavedl právě pan 
Adolf Brabenec. V pozdějších letech předal svou fir-
mu synovi, Botvidu Brabencovi, který se zaměřil na 
zpracování ušlechtilého lýka. Vybudoval nový pro-
voz, zakoupil speciální stroje na tkaní lýka. Vytvořil 
praktický a esteticky vyhlížející sortiment výrobků, 
zkrátka využil svůj přirozený talent. V dnešní době 
bychom ho nazvali designérem, a to na špičkové 
úrovni.
      A jaké zboží firma vyráběla? Několik druhů dám-
ských tašek, svršky letních bot a pantofle, drobné 
bytové doplňky, obaly na knihy, dámskou i pánskou 
galanterii, kufry, metráž lýkových úpletů z přírodní-
ho i barveného lýka. 
     Firma dodávala své výrobky do obchodních sítí 

po celé zemi. O lýkové výrobky byl zájem i v zahraničí. Firma Botvid 
Brabenec - lýkový průmysl pracovala i přes velké poválečné ome-
zení při dodávkách základního výrobního materiálu až do roku 1950. 
Bohužel politické změny, které nastaly v roce 1948, již nepřály žád-
ným živnostníkům, natož pak podnikatelům (tehdy nazývaným továr-
níkům). Zrušení této výroby vlastně ´pohřbilo´ i výrobní technologii, 
která byla i z dnešního hlediska originální. 
    Současná doba různými granty podporuje obnovení starých ře-
mesel, ale dosud jsem se nesetkala s tím, že by se někdo snažil oživit 
výrobu lýkového zboží.     
      Závěrem bych chtěla poznamenat, že je možné, že i ve vaší domác-
nosti se nachází některý dnes již dožívající lýkový předmět původně 
z této firmy. Pokud vám takový výrobek již v domácnosti neslouží a je 
odložený, doneste ho prosím do muzea a obohaťte tak naše sbírky.    

Mgr. Helena Ulčová


