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Děkujeme za spolupráci a podporu
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolte nám výjimečně nahradit zaběhnutý formát 
„Okénka radních“ a přesunout tradiční zamyšlení na 
titulní stranu tohoto čísla zpravodaje. O to dnešní se 
pokusíme společnými silami. Po čtyři roky jsme jako 
tandem spolupracovali s radními a zastupiteli na roz-
voji našeho města. Po celou dobu jsme měli velmi 
dobrý pocit z atmosféry na jednáních naší čtyřbarev-
né rady a stejně tak v zastupitelstvu panovala po-
většinou pozitivní atmosféra. Byť byly mnohdy pre-
zentovány rozdílné názory, musíme, až na naprosté 

výjimky, ocenit korektní průběh jednání a způsob argumentace kolegů zastupitelů. Také díky 
schopnosti se většinově dohodnout na klíčových tématech a zásadních investicích pro město 
můžeme hodnotit uplynulé čtyři roky jako úspěšné. Nosnými tématy pro všechna zastoupená 
sdružení byly územní rozvoj města, podpora bydlení a zaměstnanosti, rekonstrukce infrastruk-
tury, řádná péče o památky, revitalizace veřejných prostranství a zeleně. Nesmíme zapomínat 
také na podporu škol, spolků a organizaci početných kulturních akcí. V neposlední řadě musíme 
právě končícímu zastupitelstvu přičíst k dobru snahu rozhodně a efektivně řešit bezpečnost  
a veřejný pořádek v našem městě. První naše poděkování tedy patří kolegům radním  
a zastupitelům za plodnou a účelnou spolupráci.
Významnou součástí komunální politiky a důležitou podporou a zpětnou vazbou pro naši práci 
je fungování komisí rady a výborů zastupitelstva. Jejich názorům jsme přikládali vždy patřič-
nou váhu a opírali o ně svá rozhodnutí. Oproti minulému období byla nově zřízena komise 
pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost. Komise s nevděčným úkolem řešit podněty 
zejména z oblasti dopravní a silničního provozu. Členové komisí a výborů se práci pro město 
věnovali dobrovolně a ve svém volném čase a pomohli řešit celou řadu problémů a námětů,  
v případě Sboru pro občanské záležitosti pak šlo o časté návštěvy oslavenců a seniorů v našem 
městě a také pravidelné vítání nově narozených občánků. V oblasti kultury a volnočasových 
aktivit musíme poděkovat zejména předsedům a těm členům kulturní komise a komise mláde-
že, sportu, vzdělávání, kteří se přímo podíleli na organizaci a pořádání kulturních, sportovních  
a volnočasových akcí. Právě diskuze v těchto poradních orgánech, zapojení lidí různých profesí 
a názorů jsou zárukou široce přijatelných řešení. Činnost komisí a výborů v uplynulém volebním 
období můžeme hodnotit jako aktivní a podnětnou. Naše druhé poděkování tedy směřuje-
me jejich předsedům a členům.
„Žádná technika nevybuduje a neudrží obec - obec budují a drží jedině občané“ – to jsou slova 
jednoho z nejbližších spolupracovníků Tomáše Bati a někdejšího starosty Zlína Dominika Čipe-
ry. Bez důvěry a aktivity občanů našeho města, bez jejich podnětů a připomínek, bez vzájem-
né komunikace a setkávání by se komunální práce dala dělat jen těžko. Není možné vyhovět 
všem požadavkům a žádostem, je však důležité se jimi v dostatečné míře zabývat a společně 
nacházet možná východiska. Jsme přesvědčeni, že snaha vyhovět a najít cestu k řešení potřeb 
našich spoluobčanů byla průsečíkem našeho působení na radnici. Pokud u vás převládl pocit, 
že se na nás můžete se svými starostmi bez obav obrátit, je to dobrá vizitka naší práce. Při  
investiční činnosti jsme měli možnost se za uplynulé čtyři roky setkat s celou řadou dodavatelů  
a obchodních partnerů. V rámci této spolupráce nás vždy vedla snaha dokončit zdárně započa-
té dílo, najít optimální variantu a dohodu. V oblasti investic jsme se snažili v hojné míře využívat 
dotačních titulů a ekonomiku města udržovat v dobré kondici. V letech 2015 až 2017 činil podle 
poslední zprávy o hospodaření města objem obdržených dotací mimo daňové a další běžné 
příjmy rozpočtu takřka 35 miliónů. I v aktuálním roce budeme držet podobný standard. Celko-
vý objem investic a oprav prováděných za stejné období činil 61,6 miliónů. Zejména roky 2016  
a 2017 byly v tomto směru výjimečné a v podobném trendu pokračujeme i letos, kdy se inves-
tiční činnost z vlastních zdrojů přiblíží částce 32 miliónů a k tomu dotační podpora ve výši téměř 
12 miliónů. Částku v řádu miliónů město také za poslední tři roky investovalo do projektové 
a inženýrské přípravy velkých projektů, jako výstavba cyklostezky Jevíčko – Velké Opatovice, 
rekonstrukce kina Astra nebo výstavba nového sběrného dvora se sídlem technických služeb 
města. To jsou projekty, které svou obsáhlostí a složitou přípravou přesahují několik let a jejich 
realizaci již nebylo v tomto volebním období možné dokončit. Realizační část těchto projektů 
by tedy mělo převzít a řešit nově zvolené zastupitelstvo po letošních volbách. Z finanční oblasti 
je potřeba zmínit také úvěrovou politiku města, kdy v roce 2017 město vydalo na splátky úvěrů 
necelých 6 mil. Kč z celkových 69 mil. Kč výdajů schváleného rozpočtu, zadluženost se pohybuje 
kolem přijatelných 8,5 procent. V posledních třech letech je výše splátek úvěrů naprosto kon-
stantní. Třetí poděkování tedy věnujeme našim spoluobčanům a partnerům.
Činnost samosprávy je velice těsně spjata s činností úředníků, organizačních složek, technických 
pracovníků a všech ostatních zaměstnanců města včetně sezónních pracovníků. Jejich servis  

pokračování na str. 2
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Společenská rubrika 

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

Vladimír Koblížek
Jan Margetin
Zdeněk Kovář 
Marie Marková
Ida Kaderková
Jan Soukal
Jana Burgetová
Jarmila Šméralová
Růžena Kyšová
František Vodák (září) 

Pardubický kraj podpořil pořízení odpočívadel na Maříně  
s naučným panelem

Vážení čtenáři a turisté,

na katastru našeho města nalezneme celou řadu zajímavých 
zákoutí, krásných přírodních scenérií a historických památek. 
Jedním z takových malebných míst je místní část Mařín, osa-
da založená v roce 1790 po parcelaci vrchnostenského dvora 
Liechtensteinů v Zadním Arnoštově. Před 180 lety tu žilo tak-
řka 120 obyvatel, na začátku roku 2018 tu bylo k trvalému po-
bytu přihlášených 5 občanů. Mařín je významný nejen unikátní 
rumpálovou studnou, která se pro svoji takřka 70 metrovou 
hloubku řadí mezi nejhlubší studny v České republice, ale také 
raně středověkým výšinným opevněným hradištěm ležícím v 
nadmořské výšce 565 metrů, jehož celková rozloha byla 12,24 
ha. Právě historie Mařína a blízkost cyklotrasy z Křenova nás 
vedla k myšlence osadit u rumpálové studny a pod akropolí 
bývalého hradiště odpočívadlo pro turisty a cykloturisty. Od-
počívadlo nad osadou je navíc doplněno naučným panelem, jehož a autorkou je Ing. Lenka Por-
ketová, která čerpala ze zdrojů poskytnutých p. Františkem Plechem i z vědecké práce p. Borise 

Novotného o staroslovanském hradišti. Zde si můžete  
o vzniku Mařína, jeho osídlení a památkách přečíst mno-
hem více. Grafického zpracování se ujal p. Martin Bednár, 
stavbu dřevěných konstrukcí zajistilo tesařství p. Pavla 
Berky. Cílem projektu, podpořeného částkou 60.000 Kč 
z rozpočtu Pardubického kraje, je upozornit návštěvní-
ky na historické souvislosti a poskytnout jim možnost 
zastavení na tomto turisticky zajímavém místě. Celkové 
náklady projektu činí 88 tisíc korun. Rád bych touto ces-
tou poděkoval poskytovateli dotace i všem, se kterými 
jsme na tomto projektu spolupracovali.

Mgr. Miroslav Šafář

Omlouváme se tímto  
panu Františku Vodákovi  
za neuveřejnění mezi jubilanty 
ve společenské rubrice  
v záříjovém vydání Jevíčského 
zpravodaje.

RUSTIKA Jevíčko

a každodenní práce jsou základem dobrého fungování města a občanské komunity. Závěrečné 
poděkování zaslouží naše kolegyně a kolegové z MěÚ, PBH, městské policie a přestupkové 
komise, informačního centra a knihovny, pečovatelské služby, technické údržby, muzea  
a ubytovny. Důležitou a nepostradatelnou součástí činností zajišťovaných městem jsou též 
členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, kterým patří speciální poděkování od 
vedení města za jejich záslužnou a nelehkou práci. Úplným závěrem bychom chtěli poděkovat 
panu kronikáři Františku Plechovi za jeho vzorné vedení pamětí města a mravenčí práci při 
zaznamenávání všech podstatných událostí.
Vážení spoluobčané, přáli bychom si, aby se do příštího zastupitelstva dostali hlav-
ně lidé, kteří chtějí tvořit kladné a pozitivní hodnoty v našem městě a nikoliv je bořit  
a stavět na tom svůj úspěch. Všem občanům našeho města přejeme hlavně pevné zdraví, 
osobní i rodinnou pohodu.

Dušan Pávek, starosta a Miroslav Šafář, místostarosta

Vzpomínka
 

Dne 18. 10. 2018 tomu 
budou 2 roky, 

co nás navždy opustil

Ing. Vít Komárek.
S láskou stále vzpomínají rodiče, 
sourozenci, přítelkyně s rodinou  
a spolupracovníci MěÚ Jevíčko.

Nová kniha o Jevíčku opět v hledáčku Svitavského deníku
Na začátku září přinesl Svitavský deník další článek věnovaný knize o Jevíčku, tentokrát je 
hlavním tématem fakt, že recenzní posudky napsali autoři spjatí s radnicí – zastupitel a radní  
Mgr. Rudolf Beran a šéfredaktorka zpravodaje Mgr. Jitka Budigová. Zatímco autor článku spatřuje  
v takovém postupu „střet zájmů“, z vyjádření zástupkyň tiskového odboru Ministerstva kultury 
vyplývá, že tento postup není na závadu. Kdo jiný než literát spjatý se svým městem a regionem 
by měl psát o knize městu a regionu věnované? Stejně tak v případě paní šéfredaktorky. Právě 
z těchto logických důvodů jsme oba recenzenty oslovili. A ke kvalitě posudků? Pan redaktor  
v textu osobně cituje názor pracovnice MK, že oba posudky byly pro potřeby dotačního řízení 
na přijatelné odborné úrovni. 
Není nám zcela jasná motivace k vyvolávání jakýchsi pochybností o knize, z jejíhož vydání, tex-
tové a grafické kvality máme upřímnou radost, a kterou nám mnozí její majitelé a obdarovaní  
v rámci oslav pochválili. PhDr. Koudelka měl podle svých slov od samého počátku ambici napsat 
publikaci populárně naučnou, nikoliv historicky vědeckou. Publikaci určenou nejširší čtenářské 

veřejnosti. Nekomentuje v ní pravost či nepravost historických 
listin a taktéž neprohlašuje listinu z roku 1258 za zakládací lis-
tinu města ( jak je mu podsouváno), ale za její konfirmaci – po-
tvrzení králem Přemyslem Otakarem II. Co konstatovat závě-
rem? Standartní novinářskou praxí je, v případě pochybností 
požádat o názor druhou stranu, tedy samotného autora knihy. 
To se však, podle informací PhDr. Koudelky, nikdy nestalo.

Vedení města Jevíčko
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Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva města Jevíčka a 1/3 Senátu Parlamentu
 České republiky konané ve dnech 5. a 6. října 2018 (případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu 

České republiky konané ve dnech 12. a 13. října 2018)

Víte, jak volit při souběhu voleb?
•	  Volby do zastupitelstev obcí nebo měst

Počet členů zastupitelstva obce nebo města, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1.  Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas  
  kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v takovém počtu, kolik členů zastupitelstva obce nebo města má být  
  voleno.
  nebo
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany.  
  Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce nebo města má být zvoleno.
  nebo
3. Kombinovat oba výše uvedené způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta  
  další kandidáty z ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební  
  strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
  Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky. 

•	  Volby do Senátu Parlamentu České republiky
Volič vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak 
neupravuje.

Dejte si prosím pozor, aby hlasovací lístek na volby do zastupitelstva obce nebo města (šedé barvy) byl vložen do úřední obálky šedé barvy 
a hlasovací lístek kandidáta do Senátu (žluté barvy) byl vložen do úřední obálky žluté barvy. Vložením hlasovacího lístku do špatné úřední 
obálky se stává hlas neplatný.
Dle zákona je volič povinen hlasovací lístek vložit do úřední obálky v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků. 
Pokud je v jedné volební místnosti více volebních okrsků, každý volební okrsek má vlastní volební schránku. Nesnažte se tedy v případě malé 
fronty u své okrskové volební komise „přebíhat ke konkurenci“ a hlasovat do volební schránky druhého volebního okrsku. 
S přáním šťastné volby při výběru kandidátů

Minaříková Petra

Nabídka palivového dříví
Město Jevíčko nabízí k odkupu palivové dříví vytěžené v městských lesích při zpracování dřevní hmoty napadené hmyzími škůdci.  
Žádosti je nutné doručit písemně na podatelnu městského úřadu. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat Bc. Ondřeje 
Jelínka, vedoucího organizačního odboru na tel. č. 464 620 524, 733 603 029 nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

Vedení města

ve volebním okrsku č. 3 
je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 
784 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - 
ulice Barvířská, Biskupická, Dolní, Dolní Farní, Dr. Klimeše, Horní, 
Horní Farní, K. Appla, Kobližná, Komenského nám., Kostelní, Krátká, 
Křivánkova, Luční, Malé náměstí, Okružní II, Okružní III, Olomoucká, 
Palackého nám., Pivovarská, Pod Zahradami, Přehrada, Příční, Růžová, 
Soudní, Spojovací, Svitavská, Třebovská, U Cihelny, U Střelnice, Úzká, 
Zadní a pro voliče, kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Jevíčku – 
na č. e. bez názvu ulice. 

3. Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování 
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem. 

4. V případě voleb do zastupitelstva města Jevíčka bude voličům - 
občanům jiného členského státu Evropské unie umožněno hlasování 
po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského 
státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu 
nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky. 

5. Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději 
v úterý 2. října 2018, ve dnech voleb volič může tyto obdržet i ve 
volební místnosti. 

6. V případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti. 

V Jevíčku dne 13. 09. 2018 
Dušan Pávek, dipl.um.,v.r.  

starosta

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

i n f o r m u j i   v o l i č e, 

1. že volby do zastupitelstva města Jevíčka a 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční 
v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin, 

v případě konání II. kola voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České 
republiky se uskuteční 
v pátek dne 12. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu dne 13. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

2. Místem konání voleb 
ve volebním okrsku č. 1 
je volební místnost - budova kulturního domu, Jevíčko - Zadní 
Arnoštov pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku 
- Zadním Arnoštově, 
ve volebním okrsku č. 2 
je volební místnost - budova Základní školy v Jevíčku, U Zámečku 784 
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jevíčku - ulice 
A. K. Vitáka, Brněnská, Eden, K. Čapka, K. H. Borovského, Kostelíček, 
M. Mikuláše, Mackerleho, Mlýnská, Na Rybníku, Na Salajce, Nappova, 
Nerudova, Okružní I, Okružní IV, Petra Bezruče, Pionýrská, Římských 
legií, Slunečná, Smolenská, TRN-Léčebna, U Zámečku, Vrchlického, 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

4 /   Říjen 2018

REAKCE NA MANIPULATIVNÍ TVRZENÍ SVITAVSKÉHO DENÍKU

Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vám vysvětlili, jak město Jevíčko chrání Vaše soukromí. Dozvíte se o tom, kdo žádal zprostředkovaně o přístup k vašim údajům, proč 
jsme zabránili jejich zveřejnění, a jaký to mělo dopad. Prosím, věnujte chvilku svého času přečtení tohoto článku. Nemělo by vám to zabrat více než 
4 minuty.
V průběhu června naše radnice obdržela od novináře Svitavského deníku žádost o zpřístupnění audiozáznamů z jednání zastupitelstva. 
Jistě víte, že se naše město snaží dodržet pravidla transparentnosti, kdy jednání zastupitelstva jsou nejen volně přístupná, ale také nahrávána, a to 
z důvodu sepsání přesného zápisu z jednání zastupitelstva a z něj vyplývajícího usnesení. Usnesení je Vám všem následně volně zpřístupněno na 
internetových stránkách města a v Jevíčském zpravodaji. 
Vzhledem k tomu, že se na zasedání zastupitelstva v určitých situacích mohou projednávat záležitosti, kdy se zmiňují osobní údaje občanů, 
jako je například jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu a v dokumentech pro jednání zastupitelstva se mohou objevit i data narození (např. při 
projednání smluv na pronájem či odkup majetku), je pak hlavní zákonnou povinností obce chránit osobní údaje, aby nemohly být tyto citlivé infor-údaje, aby nemohly být tyto citlivé infor-, aby nemohly být tyto citlivé infor-
mace neoprávněně zveřejněny – například v tisku, na internetu apod. Z tohoto důvodu jsme žádost redaktora o zpřístupnění záznamů odmítli, 
neboť k jejich přístupu nemá žádný zákonný podklad. Naopak jejich zpřístupněním neoprávněné osobě bychom mohli porušit ochranu Vašeho 
soukromí. Tomu jsme tak zabránili. Transparentnost je samozřejmě důležitá, nicméně nemůže být bezbřehá, je totiž vždy nezbytné na druhé straně 
poměřovat zásah do soukromí občanů.
Vše jsme novináři řádně vysvětlili v písemné odpovědi, kterou si může každý z vás níže přečíst i s detailními odkazy na právní předpisy. 
Domnívali jsme se, že celá situace byla náležitě objasněna, a to i s odkazem na příslušná zákonná ustanovení, dokonce i na přesná vyjádření Úřadu 
pro ochranu osobních údajů, která podporují stanovisko města Jevíčko.
K našemu překvapení reakcí ze strany redaktora nebylo pochopení, ale naopak následovalo vydání manipulativního článku ve Svitavském 
deníku, který působí dojmem, že je naše město, co se týče záznamů z jednání zastupitelstva, netransparentní. Zdá se, že článek je jakousi odvetou za 
to, že jsme řádně chránili práva našich občanů. Je zarážející, když někteří nevnímají soukromí lidí jako důležité. O povrchním pochopení problemati-
ky svědčí i fakt, že si pan redaktor plete základní pojmy, kdy nedokáže rozlišit mezi směrnicí a nařízením. My však takový přístup a názor nesdílíme. 
Chtěli bychom závěrem jednoznačně říct, že pravidla jsou tu pro všechny, novináře nevyjímaje. Budeme i nadále chránit Vaše soukromí podle 
Listiny základních práv a svobod a nepodlehneme tlaku. Děkujeme všem občanům za jejich důvěru. Ochrana soukromí lidí žijících v naší obci je 
velmi důležitá a věříme, že vás budeme moci bránit i v následujících letech.
Odpověď redaktorovi (v celém znění) si můžete přečíst v souboru uveřejněném na webových stránkách města. Přesvědčte se tak sami, zda jsme 
řádně objasnili, proč Vaše údaje novinářům nezpřístupníme. Soubor označený jako „Odpověď p. �meralovi k problematice pořizování audiozázna- Soubor označený jako „Odpověď p. �meralovi k problematice pořizování audiozázna-
mů ze ZM“ naleznete v sekci Informace z radnice GDPR. Přetisk naleznete též pod tímto článkem.

Vedení Města Jevíčko ve spolupráci s Mgr. Ondřejem Fialou,  
právní oddělení spol. SCHOLASERVIS, pověřencem ochrany osobních údajů Města Jevíčko
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Usnesení ze 45. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 13. srpna 2018

Zastupitelstvo města určuje
3/45Z/2018 zapisovatelku zasedání a ověřova-

tele dle zápisu

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/45Z/2018 program zasedání
2/45Z/2018 návrhovou komisi ve složení dle 

zápisu
4/45Z/2018 vícenáklady na akci „Kamerový 

systém města Jevíčka“ provedené fir-
mou NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, 569 
43 Jevíčko, IČ: 28850581 ve výši 65.075 
Kč vč. DPH

5a/45Z/2018 veřejnoprávní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na po-
skytnutí příspěvku z programu Regene-
race MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: 
„Restaurování rokokového kříže Jevíč-
ko“ ve výši 96.000 Kč

5b/45Z/2018 veřejnoprávní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na po-
skytnutí příspěvku z programu Regene-
race MPZ Jevíčko (dotace MK) na akci: 
„Restaurování svatostánku hl. oltáře 
KNPM Jevíčko“ ve výši 296.000 Kč

5c/45Z/2018 veřejnoprávní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a ŘKF Jevíčko na po-
skytnutí příspěvku z programu Regene-
race MPZ Jevíčko na akci: „Restaurování 
vstupního portálu kostela NPM Jevíčko“ 
ve výši 298.000 Kč

6a/45Z/2018 doplnění obsahu Změny č. 2 ÚP 
Jevíčko dle žádosti SH ČMS - Sbor dob-
rovolných hasičů Jevíčko

6b/45Z/2018 doplnění obsahu Změny č. 2 ÚP 
Jevíčko dle žádosti M*** a A*** H***

6c/45Z/2018 návrh obsahu Změny č. 2 ÚP Je-
víčko

6d/45Z/2018 pořizování Změny č. 2 ÚP Jevíčko 
zkráceným postupem v souladu s § 55a 
zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zá-
kona, ve znění pozdějších předpisů

7a/45Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/56 (24 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí R*** 
H***, Biskupice *** za cenu 8.400 Kč bez 
DPH + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč  
k pujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a R*** H*** na prodej po-
zemku p. č. 4241/56 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7b/45Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/57 (24 m2) - orná 
půda v k. ú. Jevíčko-předměstí J*** K*** 
a H*** K***, *** Jevíčko za cenu 8.400 Kč 
bez DPH + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a J*** K*** a H*** K*** 
na prodej pozemku p. č. 4241/57 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7c/45Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/58 (24 m2) - orná půda  
v k.ú. Jevíčko-předměstí O*** H***, *** 
Jevíčko za cenu 8.400 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a O*** H*** na prodej pozemku p. č. 
4241/58 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

7d/45Z/2018 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 4241/59 (24 m2) - orná půda 

v k. ú. Jevíčko-předměstí L*** H***, *** 
Jevíčko za cenu 8.400 Kč bez DPH + 
úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a L*** H*** na prodej pozemku 
p. č. 4241/59 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8/45Z/2018 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 112/1 a p. č. 117/3, oba ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčko-město P*** Z***  
a V*** Z***, *** Jevíčko za cenu 33.350 
Kč bez DPH + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
1.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a P*** Z*** a V*** 
Z*** na prodej pozemků p. č. 112/1  
a p. č. 117/3, oba v k. ú. Jevíčko-město 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9/45Z/2018 cenovou nabídku firmy Petr 
Bombera, 569 44 Jaroměřice 393, IČ: 
64264840 k provedení podlahářských 
prací ve třídách M� Jevíčko na výměnu 
koberců za částku 157.732,50 Kč bez 
DPH

10/45Z/2018 uzavření dodatku č. 1 smlouvy 
o dílo mezi Městem Jevíčko a společ-
ností REISTAV CZ, s. r. o., Skopalíkova 
1144/11, 615 00 Brno, IČ: 26968657 na 
akci „Protipovodňová opatření v sou-
vislosti s rozšířením výrobního areálu 
REHAU - PEPSIN Jevíčko“, jehož před-
mětem je prodloužení termínu realiza-
ce díla do 31. 7. 2018 a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

11/45Z/2018 uzavření smlouvy o podmín-
kách zřízení stavby na zvláštní užívání 
č.: SMLM- 332/1189/MS/85/2018 mezi 
Městem Jevíčko, SÚS Pardubického 
kraje, IČ: 00085031 a společností RE-
ISTAV CZ, s. r. o., IČ: 26968657 v sou-
vislosti se stavbou „Jevíčko - Okružní 
IV - výměna vodovodu a kanalizace 
- II. etapa“ včetně poplatků SÚS Pk za 
uložení inženýrských sítí do silničního 
pozemku ve výši 223.010 Kč bez DPH 
a za zvláštní užívání po dobu provádě-
ní stavebních prací, který bude hradit 
zhotovitel, společnost REISTAV CZ, s. r. 
o., dle sazebníku náhrad a nájemného 
za zvláštní užívání silnic Pardubického 
kraje ve výši 29.950 Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

12/45Z/2018 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a firmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon in-
vestorské inženýrské činnosti na stavbě 
„Oprava vodovodu, kanalizace a komu-
nikace na ul. Růžová a ul. Soudní v Je-
víčku - II. etapa“ za částku 130.000 Kč 
bez DPH (157.300 Kč vč. DPH) a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

14/45Z/2018 navýšení ceny za dodávku  
a montáž chráničky firmě Kabelová te-
levize CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 
1, IČ: 48150029 z důvodu uložení roz-
vodů KT do chráničky Kopoflex v celé 
délce ulice za cenu 12.101 Kč bez DPH

15a/45Z/2018 záměr koupě spoluvlastnických 
podílů pozemku p. č. 5141 - orná půda 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a kupní cenu 
ve výši 250 Kč/m2

15b/45Z/2018 záměr prodeje/směny (částí) 
pozemků p. č. st. 216/1 - zastavěná 
plocha a nádvoří a p. č. 138 - ostatní 

plocha, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí
Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
13/45Z/2018 radu města jednáním s administ-

rátorem dotace o možném prodloužení 
termínu a případném navýšení dotace 
na akci „Opravy hřbitovní zdi u kostelíč-
ku sv. Bartoloměje“

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíce červen a červenec 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
zprávu o hospodaření města k 30. 6. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
výsledek jednání s vlastníky a spoluvlastníky 
pozemků v lokalitě Panské pole
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o předání a převzetí stavby „Oprava 
vodovodu, kanalizace a komunikace na ul. Rů-
žová, Jevíčko“
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis ze schůze komise pro dopravu, doprav-
ní obslužnost a bezpečnost, která se konala  
20. 6. 2018
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
července 2018

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje doda-
tek č. 1 ke SOD mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností KOLP s. r. o., Kamenná 1016/4b, 639 
00 Brno na realizaci akce „Opravy hřbitovní zdi  
u kostelíčku sv. Bartoloměje“
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje Jedna-
cí řád Zastupitelstva města Jevíčko s účinností 
ode dne schválení
Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje staros-
tu jednáním s dalšími vlastníky a spoluvlastní-
ky pozemků o směně a prodeji pozemků měs-
tu za účelem vybudování lokality pro výstavbu 
RD

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.

Děkujeme organizátorkám 
podařené výstavy regionálních umělců 
pí Pavle Konečné a pí Renatě Štindlové.

Poděkování patří také všem vystavujícím 
za zapůjčení exponátů a sboru Cantilo  

za hudební doprovod.
Vedení města
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/90R/2018 povolení uzavření části Palacké-

ho náměstí před OD COOP pro AVZO 
TSČ ČR - ZO Jevíčko na den 9. 9. 2018, 
kdy od 13:00 h bude probíhat soutěž 
pro mládež „Jízda zručnosti na jízdních 
kolech“

1b/90R/2018 pomoc SDH Jevíčko spočívající 
při zajištění soutěže ve vaření kotlí-
kového guláše 2018, a to zapůjčením  
a postavením městských altánů a do-
voz a odvoz hasičských lavic a stolů do 
pivovarského parku

1d/90R/2018 záměr prodeje pozemku p. č. 
5225 v k. ú. Jevíčko-předměstí

1f/90R/2018 užití znaku města Jevíčko pro 
MAS Moravsktotřebovsko a Jevíčsko 
o. p. s., Palackého nám. 1, Jevíčko, IČ: 
27505189 na nových webových strán-
kách projektu MAP II a na na propa-
gačním banneru uvedeného projektu

1g/90R/2018 rezervování veřejného prostran-
ství pro lunapark na Palackého náměstí 
v Jevíčku v rámci poutí na období 2019 
- 2022

2a/90R/2018 konání koncertu dechového or-
chestru Kunštát v termínu 16. 9. 2018 
do celkových nákladů 9.000 Kč

2b/90R/2018 zábor veřejného prostranství na 
Palackého náměstí před sochou TGM 
pro SDRUŽENÍ NA�E JEVÍČKO 2018 
k uspořádání předvolebního setkání 
s občany v souladu s OZV o místních 
poplatcích

2c/90R/2018 vyhrazení 1 uzavřené vitríny na 
autobusovém nádraží na Palackého ná-
městí v Jevíčku za účelem prezentace 
volebních sdružení v rámci komunál-
ních voleb 2018, kdy každému voleb-
nímu sdružení, které podalo registraci 
kandidátní listiny v Jevíčku bude po-
skytnuta plocha o velikosti 1 strany A3 
v termínu od 1. 9. 2018 do 7. 10. 2018 
bezplatně

3a/90R/2018 smlouvu o uzavření budou-
cí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k DS - veřejné-
ho osvětlení kolem nového sběrného 

dvora mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností ČEZ Distribuce č. 18_SOB-
SO01_4121431765 na připojení VO na 
pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí na ulici Třebovská s podílem 
žadatele na oprávněných nákladech 
spojených s připojením ve výši 5.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3b/90R/2018 přijetí dotace MMR ČR v rámci 
Integrovaného regionálního operační-
ho programu na akci „Zateplení byto-
vého domu č. p. 782 v Jevíčku“ ve výši 
2.215.044,72 Kč

3c/90R/2018 přijetí dotace MMR ČR v rámci 
Integrovaného regionálního operační-
ho programu na akci „Zateplení byto-
vého domu č. p. 783 v Jevíčku“ ve výši 
2.203.935,72 Kč

3d/90R/2018 zadávací dokumentaci a návrh 
smluv o dílo na akci s názvem „Zlepšení 
tepelně technických vlastností nájem-
ních bytů v Jevíčku“ v rámci projektu 
„Zateplení bytového domu č. p. 782, 
783 v Jevíčku“, seznam firem k obeslání 
a složení komise pro otevírání obálek  
a hodnocení nabídek dle zápisu

3e/90R/2018 úhradu faktur firmě František 
Hanzal, Dr. Klimeše 682, Jevíčko, IČ: 
14557053 za dodávku a montáž zárub-
ní v kanceláři MěÚ vč. dlažby ve výši 
10.798 Kč bez DPH a dodávku a mon-
táž žulového prahu pro č. p. 71 ve výši 
12.175 Kč bez DPH

3f/90R/2018 náklady k uspořádání pouťového 
posezení s občany v Zadním Arnoštově 
do částky 24.000 Kč

4a/90R/2018 mimořádné finanční odměny pro 
členy JSDH Jevíčko za zásah u požáru  
v Chobyni v celkové výši 3.500 Kč

4b/90R/2018 přijetí dotace z MPSV ČR na 
výkon sociální práce v celkové výši 
118.890 Kč

4c/90R/2018 místní úpravu provozu na míst-
ní komunikaci na ulici Pod Zahradami 
v Jevíčku dle souhlasného stanoviska 
Policie ČR, dopravního inspektorátu 
Svitavy

4d/90R/2018 cenovou nabídku firmy  
NETVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko,  

Usnesení z 90. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. srpna 2018
IČ: 28850581 na výměnu webové ka-
mery QNV-6070RP na střeše budovy 
MěÚ ze částku 8.869 Kč bez DPH + prá-
ce v částce cca 1.500 Kč bez DPH

5a/90R/2018 grafický návrh a umístění re-
klamního polepu ve světlíku vstupních 
dveří firmy Antošovský - železářství na 
Palackého nám. 1 v Jevíčku

5b/90R/2018 objednávku na nákup modříno-
vého materiálu dle nabídky firmy DŘE-
VOPODNIK HAUSNER, s. r. o., Nádražní 
797, 768 05 Koryčany, IČ: 48910066  
k realizaci kontejnerového stání na ul. 
Křivánkova v Jevíčku za částku 15.024 
Kč bez DPH

6/90R/2018 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
155 v k. ú. Zadní Arnoštov

7/90R/2018 přidělení bytů č. 3, velikost  
2 + 1, Pivovarská 812, Jevíčko a bytu č. 
12, velikost 1 + kk, Pivovarská 812, Je-
víčko žadatelům dle zápisu na základě 
doporučení komise bytové a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
1c/90R/2018 místostarostu jednáním se ža-

datelem o koupi části pozemku p. č. 
4238/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí, kde 
předmětem jednání bude dojednání 
záboru pozemku pro žadatele

1e/90R/2018 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním zpracování GPL a jedná-
ním se zájemci o majetkoprávní změny 
ve vlastnictví pozemků v Zadním Ar-
noštově s dojednáním podílu na finan-
cování GPL

5c/90R/2018 investičního technika zajištěním 
stanoviska památkářky ve věci mož-
nosti umístění klimatizačních těles do 
nejzatíženějších kanceláří MěÚ teplem, 
bez nutnosti umístění venkovní klimati-
zační jednotky

Rada města Jevíčko uděluje
1h/90R/2018 souhlas města k vybudová-

ní vjezdu (zadlážděním) na pozemku  
p. č. 5522 v ulici Vrchlického u RD č. p. 822 
žadateli dle zápisu na vlastní náklady

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/91R/2018 cenovou nabídku SÚS Pardubic-

kého kraje, cestmistrovství Moravská 
Třebová na výspravu eurocesty emulzí 
a kamenivem za částku 60.500 Kč vč. 
DPH s úhradou 50.000 Kč vč. DPH spo-
lečností HZS Jevíčko, a. s.

2a/91R/2018 poskytnutí finančního daru ve 
výši 2.000 Kč obci Hartinkov

2b/91R/2018 poskytnutí finančního daru ve 
výši 4.000 Kč Svazu skautů a skautek 
ČR, oddíly Jevíčko

2c/91R/2018 užití znaku města Jevíčka na vo-
lební materiály sdružení Společně pro 
Jevíčko

2d/91R/2018 smlouvu o poskytnutí účelového 
příspěvku mezi Městem Jevíčko a MAS 
Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o. p. s., 
Palackého nám. 1, Jevíčko, IČ: 27505189 
na financování realizace projektu „Ob-
nova kříže na ulici Horní Jevíčko“ z Pro-
gramu obnovy venkova Pardubického 
kraje 2018 (OŽPZ/18/22801) ve výši 

35.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

2e/91R/2018 bezplatný pronájem tělocvičny 
Z� Jevíčko žadatelce dle zápisu k pří-
pravě na mistrovství ČR v twirlingu

2f/91R/2018 přihlášení osoby k trvalému po-
bytu na adrese K. Čapka 783, Jevíčko 
dle zápisu

2i/91R/2018 cenovou nabídku firmy od firmy 
Petr Bombera, Podlahářské studio, Pa-
lackého nám. 638, Jevíčko, IČ: 64264840 
na položení lina v hospodářské budově 
M� Jevíčko v částce 17.745 Kč vč. DPH

2j/91R/2018 bezplatný pronájem zasedací 
místnosti MěÚ Jevíčka za účelem pořá-
dání schůzí výboru ZO SPCCH Jevíčko, 
a to vždy v pátek dopoledne od 09:30 
h do 11:00 h v termínech uvedených  
v zápisu

2k/91R/2018 schvaluje umístění vyhrazené-
ho stání pro vozidlo na ul. Soudní pro  
držitele průkazu ZTP s úhradou nákladů 
žadatelkou

Usnesení z 91. schůze Rady města Jevíčko konané dne 10. září 2018
3a/91R/2018 pořádání kulturních akcí Města 

Jevíčko v měsících říjen, listopad 2018: 
„Ivo �moldas a Libor �moldas společ-
ně na jednom podiu“, 10. setkání har-
monikářů „Malohanácký harmonikář“, 
představení ochotníků divadla z Vel-
kých Opatovic D. S. Teatrum - repríza 
hry „Revizor“, N. V. Gogol, představení 
ochotníků divadla z Litovle s autorskou 
hrou MUDr. Michala Schmalze „SOKL“ 
v předpokládaném rozpočtu výdajů na 
všechny akce do výše 80.000 Kč s odha-
dovaným příjmem v částce 43.000 Kč ze 
vstupného uvedených akcí

3b/91R/2018 navržené řešení reklamační 
opravy středového průjezdu Palackého 
náměstím firmou Dlažba Vysoké Mýto, 
s. r. o., Husova 437, Vysoké Mýto, kte-
rá bude spočívat v předláždění nasu-
cho - vytrhat řezané pásky a prodláž-
dit ve stávajícím směru, nechat pásky 
ve vodícím pásu po krajích ( jedná se  
o odstranění nerovností dlažby v rámci 
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reklamace bez nároku na úhradu nákla-
dů, výhodou je snadná rozebiratelnost 
v případě potřeby zásahu do plochy 
popř. následných oprav nerovností), va-
rianta preferovaná generálním projek-
tantem a doporučuje realizaci provést v 
termínu od 29. 10. 2018

3e/91R/2018 aktualizaci projektových míst-
ních záměrů do strategického rámce 
MAP ke dni 10. 9. 2018

4a/91R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka tábora s trvalým pobytem  
v Jevíčku pořádaného SVAZEM SKAU-
TŮ A SKAUTEK ČR, 28. oddíl skautů Pet-
ra Müllera, Jevíčko, z. s., IČ: 70893306 
s názvy „Tábor HOBIT“, „Tábor Alenka  
v říši divů“ a „Tábor OWLISH“ dle před-
ložených seznamů

4b/91R/2018 odprodej opotřebeného note-
booku Lenovo V560 za 3.000 Kč vč. pří-
slušenství žadateli dle zápisu a pověřuje 
vedoucí finančního odboru vyřazením 
uvedeného notebooku z majetku měs-
ta

4c/91R/2018 prodej vozidla UAZ 469 bez rz 
za částku 70.777 Kč zájemci dle zápisu 
a pověřuje vedoucí finančního odboru 
vyřazením uvedeného vozidla z majet-
ku města, kdy částka z prodeje bude 
využita na opravu chodníků ve městě  
v roce 2018

4d/91R/2018 fakturaci ve výši 40.312 Kč bez 
DPH za autorský dozor Ing. Jaroslava 
Jakoubka - AGROPROJEKCE Litomyšl, 
spol. s r. o. v rámci akce PPO v souvis-
losti s rozšířením areálu REHAU Jevíčko

4e/91R/2018 fakturaci firmy Gabriela Slava-
tová, Opatov 178, IČ: 72900610 ve výši 
30.660 Kč vč. DPH za stravování dětí  
z Ukrajiny vč. pedagogického dozoru  
v Pivnici Na Dvorci v termínu 20. až  
24. 9. 2018

4f/91R/2018 přijetí dotace od Ministerstva 
kultury v Programu regenerace MPR  
a MPZ pro rok 2018 ve výši 865.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4g/91R/2018 mandátní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a firmou Bc. Zuzana Skácalová, 
Lhota 13, 756 43 Kelč, IČ: 04744063 
ve výši 25.000 Kč (není plátce DPH) na 
zajištění činnosti koordinátora Jevíčko  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4i/91R/2018 cenovou nabídku firmy ART re-
klama, s. r. o., Pražská 1099/78, Letovi-
ce, IČ: 27736911 na provedení 2 ks 2D 
loga na fasádě M� Jevíčko (západ, vý-
chod) ve výši 26.250 Kč bez DPH

4j/91R/2018 cenovou nabídku Mgr. Jaroslava 
�pajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí, 
IČ: 04179676 na dotační management  
v rámci akce „Zateplení M� a P� Jevíč-
ko“ ve výši 35.000 Kč bez DPH

4k/91R/2018 podání žádosti v programu 
„Malý LEADER“ pro Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko pro rok 2019 na akci „Opra-
va vnitřních omítek schodiště synagogy 
Jevíčko“ přes MAS Moravskotřebovsko 
a Jevíčsko, o. p. s., Palackého nám. 1, Je-
víčko, IČ: 27505189

4l/91R/2018 pořízení balíčku PREMIUM ZA-
DAVATEL za částku 6.000 Kč bez DPH 
od společnosti QCM, s. r. o., Heršpická 
813/5, 639 00 Brno pro účely elektro-
nického procesování veřejných zakázek 
na profilu zadavatele „Vhodné uveřej-
nění“

4m/91R/2018 fakturaci k úhradě firmě Pa-
vel Berka, U Cihelny 631, Jevíčko, IČ: 
75494566 za výrobu 2 ks odpočívadel 

s informační tabulí na Maříně za částku 
76.560 Kč vč. DPH

4n/91R/2018 fakturaci firmy Grafikamatys, 
Martin Bednár, Korbelova Lhota 2, 679 
63 Velké Opatovice, IČ: 75602831 za 
grafické práce a tiskovou přípravu na 
informačním panelu na Maříně za část-
ku 3.000 Kč (není plátce DPH)

4o/91R/2018 fakturaci firmy Art reklama,  
s. r. o., Pražská 78, Letovice, IČ: 27736911 
za výrobu dibond cedule (informační-
ho panelu na Mařín) s laminací a plexi  
o rozm. 115 x 115 cm vč. dopravy a in-
stalace za částku 8.492 Kč vč. DPH

4p/91R/2018 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka tábora s trvalým pobytem  
v Jevíčku pořádaného SRPS Z� Jevíčko, 
U Zámečku 784, Jevíčko, IČ: 6203231301 
dle předloženého seznamu

5a/91R/2018 cenovou nabídku firmy NETVOIP, 
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 
na zprovoznění online webové kamery 
na střeše budovy MěÚ za částku 1.300 
Kč / rok

5b/91R/2018 rozšíření licencí antiviru z počtu 
25 ks na 28 ks pro potřeby PC Města 
Jevíčko za částku do 6.000 Kč bez DPH

6a/91R/2018 cenovou nabídku firmy REISTAV 
CZ, s. r. o., Skopalíkova 1144/11, 616 00 
Brno na zhotovení chodníku před byto-
vým domem na ul. M. Mikuláše č. p. 743 
v Jevíčku za částku 99.568 Kč vč. DPH 
s financováním akce z POV s využitím 
dotace DSO z MTJ

6b/91R/2018 poskytnutí mimořádného člen-
ského příspěvku Regionu Moravsko-
třebovska a Jevíčska, IČ: 69834458 na 
úhradu projektu v rámci POV 2018 
„Oprava chodníku od krajské komuni-
kace k BD č. p. 743 Jevíčko“ ve výši pří-
spěvku 65.158 Kč vč. DPH, kdy celkové 
náklady projektu činí 99.568 Kč vč. DPH

6c/91R/2018 cenovou nabídku firmy Staveb-
niny Stupka, s. r. o., Jaroměřice 343, 
IČ: 47455012 na dodání materiálu na 
chodník u domu na ul. Okružní I č. p. 
440 v Jevíčku za částku 13.845,75 Kč 
bez DPH

7a/91R/2018 pronájem pozemku p. č. 170/1 
- zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí ža-
dateli dle zápisu, nájemné ve výši 610 
Kč/rok a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7b/91R/2018 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 1757/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7c/91R/2018 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IZ-12-2000347/VB/1 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemcích p. č. 5330/1,  
p. č. 5331/1, p. č. 5332/3 a p. č. 5359/1, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7d/91R/2018 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2007649/VB/2 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene na pozemcích p. č. 
1424/3 a p. č. 1424/4, oba v k. ú. Zadní 
Arnoštov, výši jednorázové náhrady 100 
Kč bez DPH za metr trasy kabelového 
vedení, 1.000 Kč bez DPH za rozpojova-
cí skříň, 1.000 Kč bez DPH za přípojko-
vou skříň a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7e/91R/2018 záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 2115/1 - ostatní plocha v k. ú. Zad-
ní Arnoštov

7f/91R/2018 návrh nového uspořádání po-
zemků v rámci zpracování komplexních 
pozemkových úprav v Zadním Arnoš-
tově

Rada města Jevíčko pověřuje
2g/91R/2018 vedoucí PBH posouzením aktu-

álního stavu kuchyňské linky v bytě na 
ul. Soudní, č. p. 56 v Jevíčku a předlo-
žením cenového návrhu na její výměnu 
za novou

2h/91R/2018 vedoucí PBH posouzením uzna-
telných a neuznatelných nákladů za 
provedení rekonstrukce koupelny  
v bytě na ul. Soudní, č. p. 56 v Jevíčku  
a předložením návrhu na úhradu uzna-
telných nákladů nájemcům

3c/91R/2018 investičního technika vyřízením 
uzavírky středového průjezdu Palacké-
ho náměstím po dobu realizace opravy 
jeho středového pruhu

Rada města Jevíčko uděluje
3d/91R/2018 souhlas Hanácké zemědělské 

společnosti Jevíčko, a. s., Třebovská 713, 
Jevíčko se stavbou „Skleníky v Jevíčku“ 
na pozemku ve vlastnictví města Jevíč-
ka v k. ú. Jevíčko-předměstí p. č. 5200  
a pověřuje vedoucího organizačního 
odboru MěÚ přípravou směnné smlou-
vy mezi Městem Jevíčko a HZS Jevíčko, 
a. s. za účelem vypořádání majetko-
právních vztahů mezi Městem Jevíčko  
a HZS Jevíčko, a. s.

4h/91R/2018 souhlasné stanovisko k PD pro 
společné řízení o změně územního roz-
hodnutí a změně stavby před dokon-
čením pro stavbu „Rozšíření výrobního 
závodu Rehau Jevíčko CZ - PEPSIN“ dle 
žádosti Ing. Evy Dvořákové ze dne 24. 8. 
2018 a jejích příloh

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

MUDr. Zuzana Šedrlová 
4.    ‒ 16. 10. 2018    ‒ dovolená, 

zástup pouze akutní stavy 
Dr. Trčková, Dr. Křížová, prosím 

pacienty, aby si zajistili svou 
chronickou medikaci ! 

Dále omezen provoz interní 
ambulance do odvolání, v případě 
dotazů a změn termínů interních 
kontrol je nutné se přeobjednávat

 na tel. č. 464 620 203. 
Také dovolená 

na interní ambulanci 
4.    ‒ 16. 10. 2018 !

Chirurgická ambulance 
MUDr. Jana Melková 

dovolená 29. a 30. 10. 2018.
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Obtěžuje Vás štěkot psů? Povinnosti  
majitelů psů a práva občanů na klid

Vážení občané, 
setkáváme se se žádostmi o pomoc při řešení problému, kterým je ště-
kot nebo vytí psů, které vás vzbudí při vašem klidném spánku. 
Dbejte na to, aby psi neobtěžovali ostatní, je to velice nepříjemné. 
Učiňte vhodná opatření, kterými zamezíte rušení okolí štěkotem va-
šeho psa. 
V ustanovení § 1013 odst. 1 občanského zákoníku je stanoveno, že 
vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou pomě-
rům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, 
kdy kromě jiného nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat 
sousedy hlukem. Pod pojmem „nad míru přiměřenou poměrům“ lze 
zahrnout i štěkání psa. Z uvedeného tak vyplývá, že vlastník psa musí 
učinit vhodná opatření, aby zamezil obtěžování štěkotem svého psa, 
například přemístění boudy, vhodné umístění psa v bytě po dobu ne-
přítomnosti vlastníka. 
V případě, že dochází k obtěžování štěkotem psa, má každý občan, 
který je štěkotem psa obtěžován, právo si stěžovat. Pokud vlastník psa 
neučiní žádná vhodná opatření k jeho zamezení, může ten, kdo je tímto 
hlukem obtěžován, podat na tuto osobu žalobu ve smyslu ustanovení 
§ 1042 občanského zákoníku u příslušného okresního soudu. V přípa-
dě úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhodnutí zakáže této osobě 
(sousedovi, vlastníku bytu) obtěžovat jiné sousedy hlukem. Toto roz-
hodnutí soudu je pak vynutitelné. I když je právně stanoveno, jak se 
domoci ukončení rušení klidu, právní řešení tohoto problému by mělo 
být až poslední alternativou. Přednost před tímto řešením by měla mít 
lidská tolerance a ohleduplnost.
Jaké má možnosti nespokojený občan podle práva?
Nejsnazší je pochopitelně promluvit si v klidu s majitelem psa a situ-
aci s ním vyřešit. Pokud domluva nezabere, je možné se nejprve, než 
podávat žalobu, obrátit na přestupkovou komisi úřadu. Zde se podá 
stížnost, kterou se úřad musí zabývat a prošetřit ji. Pokud shledá, že 
se zde skutečně děje přestupek, postoupí věc dále, aby se s majitelem 
psa uskutečnilo sankční řízení. Majitel psa může „slíznout“ buď poku-
tu, nebo jen domluvu. Pokud je štěkání psa skutečně velmi neúnosné, 
může se občan obrátit i na hygienickou stanici, která přeměří hladinu 
hluku, což bude také velmi pádný argument pro sankční řízení.

           Tajemník MěÚ Jevíčko

RNDr. Dag Hrubý
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Po závěrečném pochodu vystoupil starosta města Jevíčka Dušan Pá-
vek a popřál všem sokolům hodně zdraví a síly do dalších 125 let. Po-
tom pokračovala zábava dole v altánku, kde k poslechu a tanci hrála 
kapela Kázeň, tekl Krakonoš s Bernardem a pekly se makrely. Jménem 
tělocvičné jednoty SOKOL JEVÍČKO bych chtěl poděkovat všem cvi-
čencům, ale i Vám divákům a také našim partnerům Městu Jevíčku, 
společnosti Rabbit Trhový Stěpánov, Kavárně 2. Svět, společnosti Mu-
sic Sound Systém Miroslava Horkého a stavební společnosti Oldřicha 
Loubala a samozřejmě všem pořadatelům jmenovitě především Radku 
Sedlákovi a Daně Musilové za důstojné připomenutí českého vlaste-
nectví.

Se sokolským „NAZDAR“ náčelník Vít Musil

Oslavy 125. výročí od založení tělocvičné 
jednoty SOKOL Jevíčko a 100 let republiky

Poslední srpnovou neděli 26. 8. 
2018 se v areálu Tyršovy plovárny 
známé všem jako Žlíbka konaly 
oslavy připomenutí 125. výročí 
od založení SOKOLA v JEVÍČKU. 
Po úvodním slavnostním pocho-
du zazněla státní hymna a vlaj-
konoši vztyčili českou vlajku. To 
proto, že si letos připomínáme 
významné stoleté výročí od zalo-
žení ČESKOSLOVENSKA. Nesmí-
me zapomenout vzdát hold těm 
sokolským generacím, které stály 
u zrodu československých legií  
v době první světové války, bojo-
valy v ní za vznik samostatného 
státu a krátce po jeho vzniku chrá-
nily se zbraní v ruce jeho území.
V prvním prázdninovém týdnu 
se uskutečnil v Praze XVI. Vše-
sokolský slet, na který čeští so-
kolové nacvičili 10 hromadných 
skladeb, jedenáctá pak byla spo-
lečným česko-slovenským dílem 
se symbolickým názvem Spolu. 
V Jevíčku jsme mohli vidět pře-
vážnou většinu z nich, které pro 
nás secvičilo 169 sokolů z pardu-
bické Východočeské-Pippichovy 
župy, Boskovické župy Krále Jiřího  
a župy Perštejnské. Nejvíce „soko-
líků“ přiletělo zacvičit z Městečka 
Trnávky, kde se kromě smíšené 
skladby pro seniory a seniorky 
podařilo secvičit především ve 
spolupráci s tamní základní školou 
neuvěřitelných 7 skladeb. Skladba 
MÉĎOVÉ pro rodiče s dětmi byla 
obrazem harmonické a citové vý-
chovy v rodině. NOTY, kde před-
školní děti představovaly noty, 
gumy notovou osnovu a cvičitelka 
houslový klíč. Velký důraz byl kla-
den na rytmus a vzájemnou spo-
lupráci.  DĚTI, TO JE VĚC je sklad-
ba určena pro děvčata a chlapce 
mladšího školního věku, kteří si 
hravou formou osvojují gym-
nastické, atletické i taneční do-
vednosti a využívají k tomu míče  
a skákací žíněnky. Cílem skladby 
CIRKUS je zatančit si a vytvářet 
na ploše zajímavé obrazce. Starší 
žáky a žákyně doprovází hudba  
z „Pomády“, takže nebyla nouze o 
aerobik, gymnastiku a „zvedačky“. Dorostenky a mladší ženy nacvičily 
skladbu s názvem SILUETY. Autorky Eliška a Kateřina Karešovy daly 
slečnám ke cvičení obruč a skladatel Pepa Bola s kapelou Mandrage 
vedou cvičenky novým tanečním směrem Hoop dance. Skladba pro 
muže s příznačným názvem BORCI snoubí spolu tradice, kondiční cvi-
čení s gymnastickými a klasickými motivy. Ženy a seniorky předvedly 
ve skladbě zvané CESTA cvičení s šátkem s dřevěnou kuličkou s vyu-
žitím kuželové techniky. Závěrečná skladba slavnostního odpoledne 
byla PRINCEZNA REPUBLIKA. Na hudbu a písně Karla Hašlera vzdali 
hold a poctu naší republice SOKOLOVÉ z Boskovic, Jedovnice, Tišnova 
a Jevíčka, kde skladbu nacvičila vedoucí Alena Kobelková. Tradiční ob-
lečení „věrné gardy“ podporuje neochvějnou tradici Sokola a význam 
stoletého výročí vzniku samostatného ČESKOSLOVENSKA.
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sobota 6. října 2018

Obec Biskupice a místní pálenice STILL s.r.o. si Vás v rámci akce 
Programu pro obnovu venkova dovolují pozvat na

Mediální partner:Děkujeme všem sponzorům. 

www.biskupice.cz
Pořadatelé si vyhrazují právo na  změnu programu.

Akce se koná pod osobní záštitou hejtmana 
Pardubického kraje Martina Netolického.

VSTUP NA KALÉŠEK: 100 Kč, děti do 15 let ZDARMA      

PROGRAM

14:00 - 16:00

17:00 - 18:10 KONCERT 

Jarek Filgas & band
(hity skupiny Argema a Premiér)

moderuje Vojta Polanský

®

a 17. ročník jízdy velocipedistů  

10:30 – 11:00 Slavnostní odhalení busty prvního 
prezidenta ČSR - Tomáše Garrigue 
Masaryka na návsi před obecním úřadem

11:00 – 11:30 Průvod návštěvníků Kaléšku od obecního 
úřadu do technického zázemí obce ke 
slavnostnímu zahájení Kaléšku v technickém 
zázemí obce, 
jízda elegance na velocipedech

11:30 – 12:00 Košt v areálu pálenice za hudební 
produkce kapely Malohanačka 
Velocipedisté odjezd do Jevíčka ke startu silničního 
závodu. 

12:00 – 13:00 Závod historických velocipedistů  
se startem na Palackého náměstí v Jevíčku s cílem  
v Biskupicích u palírny

12:00 – 13:15 Koncert kapely Malohanačka  

13:15 – 13:40 Vyhlášení výsledků silničního závodu

Biskupické

14:00 - 16:00 Vyhlášení vítěze Kaléšku 2018 
Divácká soutěž na podiu – košt  
a poznávání pálenek

16:00 – 16:30 Soutěž v pomalé jízdě na velocipedech

 KONCERT MÁRA 
A FRANKIE ZHYRNOV

20:30 - 21:45 
KONCERT

19:00 - 19:40    KONCERT KAPELY

FORREST JUMP 
(předskokan turné kapely ARAKAIN)

Bohatá tombola:

živé sele 
(věnovala firma Drupork Svitavy, a.s.)

televize
a další atraktivní ceny 

od 22:00 diskotéka DJ Štěpán Friedl 

festivalu slivovice

20.
ročník

TOUR APAGE SATANAS 20 LET OD VYDÁNÍ

DOPROVODNÝ PROGRAM
DOPROVODNÝ PROGRAM v technickém zázemí obce:
VÝSTAVA „20 LET KALÉŠKU VE FOTOGRAFIÍCH“  
možnost koštu soutěžních vzorků slivovice a jejich hodnocení do ceny Publika, výstava ze života obce, pro-
jížďky v koňském spřežení, jarmark, lidová řemesla, tombola, bohaté občerstvení, zabíjačkové speciality, 
prezentace výrobků STIHL®, sochaření s motorovou pilou

12:00 – 17:00   Laserová střelnice pro dva až tři hráče současně    
PRO DĚTI: malování na obličej, Pepeho balonky - klaun a jeho tvarované balonky, elektroautíčka, skákací 
hrad
Pálenice Still s.r.o. – košt slivovice, možnost prohlídky pálenice, občerstvení po celý den (grilované maso, 
klobásky z udírny) od 13.00 h hudební skupina KARANTÉNA (country, folk).

Upřesňující informace na stránkách obce www.biskupice.cz. 
Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu.

KALÉŠEK
„OD PÁLENICE K PÁLENICI“
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Vážení spoluobčané, 
zastupitelé a radní Města Jevíčka ve volebním období 2014 – 2018 
podpořili celou řadu projektů. Připomínáme ty nejdůležitější pro-
jekty a děkujeme za spolupráci všem zastupitelům, radním, členům 
komisí a výborům města, zaměstnancům Městského úřadu Jevíč-
ko, realizačním firmám a všem, kteří se podíleli na práci pro město  
a zlepšování životních podmínek v Jevíčku.

Vedení  Města Jevíčka

 2014  Zateplení Z� Jevíčko

 2015  Oprava ulice Nerudovy

 2015  Nákup kontejnerového   
           vozidla pro svoz 
           bioodpadů      

 2015  Protipovodňový příkop            
           Zadní Arnoštov 

 2015  Workoutové hřište  
           u zámečku

 2015  Chodník na ulici  
           M. Mikuláše

 2016  Chodník na ulici  
           Slunečné, 1.etapa

 2016  Oprava propustu  
  v Zadním Arnoštově

 2016  Pořízení Multicar pro   
 zimní údržbu

 2016  Nová hřbitovní brána,   
 cesty, veřejné osvětlení  
 hřbitova

 2016   Rekonstrukce ulice   
 Okružní IV

 2016  Oprava východní  
 fasády kláštera

 2016  Zainvestování parcel   
 pro 16 RD, Římské 
 legie

 2017  Opravy městských bytů

 2017  Zřízení Městské policie  
 Jevíčko 

 2017 Pořízení nové hasičské   
 cisterny TATRA

 2017  
 Bezpečnostní 
 ořezy lip 
 na Komenského         
 náměstí

 2017  Oprava fasády MěÚ

 2017  Pomník obětem 1. sv.
        války s parkem u zámečku

 2017  Pořízení  traktoru 
    ZETOR s čelním nakladačem

 2017  Zateplení BD 
 Křivánkova 98

 2017  Výstavba parkoviště na  
 ulici M. Mikuláše

 2018  Vybudování bezbariéro- 
 vého bytu na DPS 
 Kobližná

 2018  Dokončení opravy ulice  
 Růžové

 2018  Výstavba komunikace  
 a chodníku Římských   
 legií 

 2018  Výstavba protipovodňo- 
 vých opatření a areálu   
 REHAU

 2018  Komplexní oprava ulice  
 Okružní IV

 2018  Oprava kaple  
 za hřbitovem

 2018  Oprava části hřbitovní   
 zdi u kostelíku  
 sv. Bartoloměje

 2018  Zateplení M� Jevíčko
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STAVEBNÍ 
SPOLEČNOST 
Jevíčko 

přijme do TTP
stavbyvedoucího/ved.projektu (plat 50-80 tis.)
kvalif. staveb. dělníky   (od 160,- kč/hod)
pro stavby v ČR i zahraničí

KONTAKT:  ing. Markusík, tel: 608 801 666
e- mail: info@industriastavby.cz
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nu, kterou byla menší místnost vpravo v hostinci „U Pařízků“, Brněnská 
ul. č. 182. V klubovně hned za dveřmi visela atrapa - vycpaná ruka, 
kterou každý nově příchozí potřepal se slovem: „Bzzz...“ Tímto se každý 
příchozí pozdravil se všemi přítomnými.
Fotografie č. 1 je z hlavního lokálu. Z obložení stěn ji lze datovat do 

r. 1924 a let pozdějších. Kdy 
klub vznikl a kdy zanikl, není 
známo.
Pokud někdo z čtenářů těchto 
řádků má nějaké další znalosti 
o klubu B. a G. v Jevíčku, velmi 
by mě potěšil, kdyby mě s nimi 
seznámil. (Neznám 5 jmen 
zobrazených mužů). Známá 
jména: Zezula Felix, Žák Josef 
zvaný Žabin, Pařízek Augus-
tin, Leischner Antonín, Felner  
Augustin, Dokoupil Hynek, 
Žák František, Vašíček Václav, 
Bubeník Viktor.
Ze vzpomínek na vyprávění 
svého otce, aktivního člena 
klubu, napsal
 Ing. Jaroslav Zezula st.

V právě vydané knize Jevíčko od Oldřicha Koudelky je na str. 135 
vlevo nahoře uveřejněna bez dalšího komentáře fotografie mladých 
jevíčských mužů, členů klubu B. a G. (obr. č. 1). Tito mladí muži zřej-
mě z euforie, že přežili válečné hrůzy 1. svět. války, z nabyté svobody,  
z touhy scházet se a bavit se a také z recese založili „Klub Baronů  
a Gentlemanů“, který zkráceně označovali jako Klub B. a G. Zda mezi 
nimi nějaký baron byl, mi není známo, ale chovat se jako gentlemani 
chtěli všichni.
Jevíčští vtipálci využili označení B. a G. a označili je jako klub bláznů  
a grázlů. Že se nejednalo o žádné blázny a grázly lze usuzovat z obr.  
č. 2, na kterém se ochotně s členy klubu nechaly fotografovat v r. 1919 
mladé jevíčské dívky, které se později také za členy klubu vdávaly. Na 

obr. 2 jsou vidět kromě 
„klubovních čepic“ i klo-
bouky dvou dívek na hla-
vách dvou členů klubu.  
Z členů klubu se po le-
tech stali vážení jevíčští 
občané.
Klub měl své vlastní ra-
zítko ve tvaru ležaté elip-
sy, ve které byla v jejím 
středu dvě velká písmena  
B. a G. Měl i svou klubov-

Z historie:  Jevíčský „Klub B. a G.“

Koncert ekvádorského hudebníka Raula 
Proano na Osadě Lípa

V rámci letošních pobytových táborů  
u koní v JK Osada Lípa  jsme měli mož-
nost uvítat vzácnou návštěvu. Rau-
la Proano hudebníka, který pochází  
z Ekvádoru, ale trvale žije v Belgii. Raul 
v rámci programu tábora, který v letoš-
ním roce byl zaměřen na historii Aztéků 
a Mayů, seznamoval s kulturou a hud-
bou původních obyvatel Jižní Ameriky. Děti měly možnost vyzkou-
šet hru na jednotlivé hudební nástroje a dokonce s Raulem nacvičily  
i  scénku při ukončení tábota a to ve španělštině.
My jsme využili návštěvy Raula Proano a ve spolupráci s Městem  
Jevíčko jsme 27. července  uspořádali „den otevřených dveří“ pro ve-
řejnost. Odpoledne začalo  koncertem ekvádorského hudebníka, při 
kterém měli návštěvníci možnost ochutnat i ekvádorskou specialitu 

„empanados“. Pro děti byly připra-
veny různé hry a také samozřejmě 
jízda na koních. Účast byla oprav-
du velká a všichni se dobře bavili. 
Děkujeme tímto Městu Jevíčko, že 
nás podporuje v našich aktivitách  
a určitě zase připravíme nějakou 
zajímavou akci.

Věra Kaderková

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

chatu v blízkosti Smolenské přehrady. Termíny  
si zájemci mohou zamluvit na telefonním  

čísle 464 620 524 a 733 603 029  
nebo e-mailu jelinek@jevicko.cz.

Přehled akcí Jevíčko ŘÍJEN 2018
10. 10. 18:00 Vernisáž výstavy „Dozvuky 1. světové   
     války a vznik ČSR v Jevíčku“, synagoga

11. 10. 18:00 Humor a Jazz, sál kina Astra

13. 10. 14:00 Setkání harmonikářů, sál hotelu Morava

27. 10. 18:00 Revizor, sál kina Astra

28. 10. 15:00 100. výročí vzniku samostatného      
     Československa, Palackého nám. u sochy 
     T. G. Masaryka

Společnost OÁZA - CZ s. r. o., Třebovská 809, Jevíčko 
pořádá  

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 běhání  

s balíčky ani objednávání z katalogů.  
Vše vás ráda naučím. Tel.: 774 765 437.

Termální lázně:
– Velké Losiny, severní Morava 150 Kč
– Podhájská, Slovensko  500 Kč
– Velký Meder, Slovensko  450 Kč
– Laa an der Thaya, Rakousko 250 Kč
Termíny odjezdů dle domluvy, svozy i z okolních  obcí a měst.  
Samozřejmě Vás zavezeme kamkoli  dle Vašeho přání.  
Nabídka platí celoročně.
Informace u Stanislava Dokoupila – tel.: 602 751 543, 
e-mail standokoupil@seznam.cz, www.oaza-cz.cz.

výlety minibusem 

pro 8 osob.
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Termíny pro podpis smlouvy a výdej kompostéru:
pondělí  24. 09. 2018 13 – 17
pondělí  01. 10. 2018 13 – 17
pondělí  08. 10. 2018  13 – 17
pondělí  15. 10. 2018  13 – 17
pondělí  22. 10. 2018  13 – 17
pondělí  29. 10. 2018 13 – 17
pondělí  05. 11. 2018 13 – 17
pondělí  12. 11. 2018 13 – 17
pondělí  19. 11. 2018  13 – 17
pondělí  26. 11. 2018  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 evidenč-

ním 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 po-

škození či ztrátě kompostéru uhradit plnou cenu kompostéru ve výši 
2.761 Kč do 30 dnů

Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si musí za-
jistit žadatel ve vlastní režii.

Vedení města Jevíčka

Zabezpečení chat a chalup před zimou
Máme zde konec září a s ním přichází i odliv chatařů a chalupářů  
z letních sídel. Proto bychom se v dnešním článku rádi zaměřili na rady, 
jak ochránit své rekreační objekty před zimou. Máme na mysli přede-
vším objekty, které nejsou vhodné pro celoroční užívání. Obecně lze 
říci, že pachatelé krádeží si vybírají chaty a chalupy, které leží na od-
lehlejších místech a je k nim možné zajet autem. Není to však pravidlo  
a drzost zlodějů nezná mezí, tudíž ani vykradená chalupa uprostřed 
osady není nic výjimečného. Ač policisté, zvláště policejní kynologové 
se svými čtyřnohými miláčky, provádějí pravidelné kontroly chatových 
oblastí, není v silách policie, aby uhlídala všechny objekty. Starost  
o zabezpečení těchto objektů musejí mít především jejich majitelé.
A co vám radíme?
• zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábran-

nými prostředky – zámky, bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné 
okenice

• poraďte se o zabezpečení s odborníky
• věnujte pozornost zejména stavebním otvorům  - vstupní dveře, 

okna, verandy
• pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, 

kdy celý systém následně můžete „svést“ do svého mobilního te-
lefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany soukromých 
bezpečnostních služeb

• nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
• pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí 
• zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
• cenné věci pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechá-

vejte je v opuštěných objektech
• chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požá-

dejte sousedy, kteří žijí v blízkosti o občasnou kontrolu
• sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
• při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob 

a vozidel, případně si zaznamenejte značky aut; dnes vykradou sou-
seda, zítra můžou vás a toto jsou cenné informace pro policii a její 
další šetření

Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že 
vaše chata či chalupa byla vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte 
na příjezd policie.

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ 
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Z JEVÍČKA AŽ DO SENÁTU ČR

Jistě vám není neznámé literární dílo spisovatele Aloise Jiráska „Z Čech 
až na konec světa“. Tohle přirovnání nás napadlo, když jsme se dozvě-
děli, že sbory Cantilo a Fermáta jsou pozvány ke společnému koncertu 
v prostorách Valdštejnské zahrady a Senátu ČR v rámci koncertů „Kul-
turní léto v Senátu“. Tento, jinak nezvyklý, termín pro naše vystoupe-
ní se rázem stal vrcholem činnosti v letošním roce 2018. Ve čtvrtek  
19. 7. 2018 nastal pro nás den „D“, kdy jsme měli zhodnotit téměř roční 
spolupráci se sborem Fermáta z Mor. Třebové.
Po našem příjezdu byla v rámci dopoledního programu nejdříve usku-
tečněna prohlídka prostorů Valdštejnského paláce a sněmovny Senátu 
ČR. Jako zdroj pro bližší informace bych uvedl odkaz na těchto strán-
kách, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Valdštejnský_palác. Doprovod  
i s výkladem nám zprostředkoval senátor Mgr. Radko Martínek, který 
byl i hlavním garantem této akce. Úchvatný dojem z krásných výzdob, 
obrazů a maleb jednotlivých místností a jednacího sálu nás inspiroval 
ke zdařilému výkonu, který se stal nakonec vrcholem naší společné 
prezentace.
Grandiózní monument podloubí s jedinečným slohem na prahu Vald-
štejnské zahrady, který byl údajně postaven tak, aby zvýšil akustický 
dojem a zážitek z celkové produkce, nám jen dodal více odvahy a ra-
dosti k tomuto vystoupení.
Chtěl bych se dodatečně omluvit, že tu není uveden přesný název pro-
storu, v němž se naše vystoupení uskutečnilo, jelikož by stál za přesný 
název. Bohužel tato informace se na daných webových stránkách dle 
mne nenachází.
Celé vystoupení vhodně do-
plnili svými příspěvky jak pan 
senátor Mgr. R. Martínek, tak 
i jako host starosta města Je-
víčka, dipl. um. Dušan Pávek.
Na závěr bychom chtěli touto 
cestou poděkovat panu se-
nátorovi Mgr. Radko Martín-
kovi jako hlavnímu arbitru 
této akce. Ale i městu Jevíč-
ku, které zastupoval pan starosta, dipl. um. Dušan Pávek, za nevšední 
zážitek a možnost reprezentovat naše město Jevíčko v takovém uni-
kátním prostředí. 
Na další akce, které před námi ještě stojí v tomto roce, ale i v budouc-
nosti, se těší Cantilo - Smíšený pěvecký sbor.

Za užší výbor sdružení, ale i členy sboru zpracoval Miloslav Kozelek. 
Pro bližší informace bych si dovolil uvést i internetový zdroj 

našeho pěveckého sboru, viz http://cantilo.webnode.cz/. 

 

BEZPLATNÉ POSKYTNUTÍ ZAHRADNÍHO KOMPOSTÉRU OD MĚSTA JEVÍČKO
Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- kompostéry budou vydávány občanům a firmám, kteří jsou vlastníky, 

spoluvlastníky nebo nájemci pozemků u rodinných domů, bytových 
domů, firem a pozemků v zahrádkářských 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 pro-
stranství

- žadateli může být vydáno libovolné množství plastových kompostérů 
o objemu 1 100 l

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

- smlouvu mohou uzavřít občané a firmy, kteří nemají evidovaný dluh 
vůči městu

- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí doby vý-
půjčky 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 Turistic-
kém informačním centru Jevíčko, Palackého nám. 1, Jevíčko

- ve smlouvě občan vyplní šedě podbarvená pole
- s předvyplněnou smlouvou ve 2 vyhotoveních a občanským průka-

zem je třeba se dostavit v pracovní době na Městský úřad Jevíčko na 
finanční odbor

- 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 žadatel obdrží při podpisu smlouvy
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Společenská rubrika
září 2018

Naši jubilanti:

Josef Sedláček 
Pavel Novák
Přejeme hodně štěstí, zdraví 
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

Josef Kořenovský
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice

Podzimní úklid 
Naše obec se již podruhé zapojila do projektu Ukliďme Česko. Oslovili jsme dobrovolníky a naši 
budoucnost, naši mládež, a moc nás potěšilo, že přišli všichni v hojném počtu. Vydali jsme se 
proto v sobotu 15. září na všechny příjezdové cesty do obce a na vytipované černé skládky. Na 
těchto úsecích bylo celkem vysbíráno na 500 kg komunálního odpadu!! Nejsem si zcela jist, zda 
si dotyční, kteří tento odpad takto svévolně ukládají, uvědomují, co svým chováním způsobují, 
ale je třeba si uvědomit jednu věc – pokud si přírody nezačneme ihned vážit, bude to mít dů-
sledky pro naše děti a z několika lokálních problémů se stane jeden problém globální. Některé 
důsledky globálního znečištění můžeme pociťovat už nyní.
Rád bych uvedl ještě jednu informaci – jsou mezi námi a čištění příkopových cest je pro 
ně automatická záležitost, čistí, když jdou na vycházku, čistí, když jdou do práce – Irča, Eva  
a Lucie. Děkuji.
Po ukončení sběrného dne a nahlášení výsledků jsme opékali párky, hráli hry a bylo nám pří-
jemně.
Děkuji všem dětem a dobrovolníkům. 

Filip Procházka, místostarosta obce

POZOR, POZOR!! V sobotu 20. října 
2018 přijďte všichni, kteří se rádi bojíte, 
v 18.30 hod před obecní úřad v Biskupi-
cích, odtud budete hromadně převede-
ni na začátek „Stezky odvahy“. Letos se 
bude konat již 13. ročník. Trasa opět po-
vede hlubokým, hustým, temným lesem 
plným světýlek a strašidel. Na začátku 
cesty plné dobrodružství bude připrave-
no něco dobrého na posilnění i zahřátí. 
Samozřejmě, že na konci strašidelné ces-
ty bude též připraveno pro všechny malé 
i velké odvážlivce občerstvení. Baterky, 
svítilny, lampičky, lucerničky a svíčky 
nechte doma, nebudete je potřebovat. 
Vstupné na trasu pro každého účastníka 
je 10,- Kč. 
Těšíme se na všechny „statečné“. 

                      Helena Neuerová, ČČK

POZVÁNKA 

STEZKA ODVAHY 

2018 
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Mateřská škola Biskupice v novém
 Provoz mateřské školy v Biskupicích byl o hlavních prázdninách výjimečně zcela přeru-
šen kvůli plánované rekonstrukci sociálního zařízení pro děti. Dětem tedy skončil školní rok 
2017/2018 již v pátek 29. 6. a hned od pondělí 2. 7. začala v M� doba bourání, sekání, bouchání  
a vrtání. Plánovaná rekonstrukce s veškerými úpravami opravdu trvala celé dva měsíce. Posled-
ní montáž koupelnových doplňků proběhla ve čtvrtek 30. 8. Odměnou za dvouměsíční čekání 
je pro nás všechny krásná moderní umývárna, která zcela splňuje veškeré hygienické podmínky 
dle platné legislativy, a to jak pro naše nejmladší děti, tedy děti mladší 3 let, tak i pro ty nej-
starší předškoláky. Součástí rekonstrukce byla i výměna starého kotle za úspornější kombino-
vaný plynový kotel a bojler. Došlo k výměně požárních hydrantů. Do šatny dětí byla položena 
nová podlahová krytina, před hlavní vchod byla zabudována nová čisticí zóna a spousta dalších 
drobnějších zednických úprav. Celá rekonstrukce se s veškerými čekanými i nečekanými výdaji 
vyšplhala na konečnou částku 760 000,- Kč.
 Během prázdnin došlo také k instalaci nových moderních a ekonomičtějších LED svítidel 
tak, aby splňovala požadavky dané na osvětlení v M�. Do výměny svítidel obec investovala 
100 000,-Kč.  Kromě nového osvětlení nám celou školu rozzářila i nová výmalba, kterou paní 
učitelka Petra Koutná dozdobila veselými malbami. Děti se také mohou těšit z nových skříněk  
v jejich šatničce, či z nově vzniklého relaxačního koutku. Také byl nainstalován nový video zvo-
nek s elektronickým vrátným.
 Tímto bych jménem Mateřské školy Biskupice chtěla poděkovat našemu zřizovateli za vstříc-
nost a poskytnutí finančních prostředků, a také našim sponzorům – panu Hrbatovi, Navrátilovi 
a Honebnímu společenství Biskupice za nemalou finanční podporu, díky které jsme mohli do 
školy pořídit diagnostickou pomůcku „Klokanův kufr“. Určitě nesmím zapomenout na rodinu 
Sekerkových, kteří nám darovali na školní zahrádku kvalitní nerezové zábradlí. Veškeré podpory 
si velice vážíme. Děkujeme.
  Alena Koutná, ředitelka MŠ 
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci říjen: 

Jiří Kříž
Ludmila Motálková
Jiří Vašík
Petr Továrek
Marie Navrátilová
Tomáš Majer
Marie Dürrová
Anežka Vašíková

Gratulujeme 
a přejeme 
spokojenost 
a pevné zdraví 
v dalších letech.

Další putování  
s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na 
další zajímavé setkání se známým 
cestovatelem rádia IMPULS, který  
k nám tentokrát přijede s pořadem  
Bhútán – Země hřmícího dra-
ka. 
Akce se uskuteční v pátek 16. listo-
padu v kulturním domě v Chorni-
cích. Zahájení bude v 18,00 hodin 
a vstupné činí 160,- Kč. Vstupenky 
bude možno zakoupit v předprodeji 
od 1. října v kanceláři obecního úřa-
du, tel: 461 327 807. 
Pokud nebude úplně vyprodáno, 
budou vstupenky i na místě. Všichni 
jsou srdečně zváni.

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VOLBY DO ZASTUPITELSTEV 
OBCÍ A VOLBY DO 1/3 SENÁTU PČR SE BUDOU KONAT 

VE DNECH 5. – 6. 10. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 
KULTURNÍHO DOMU. 

V PÁTEK 5. 10. OD 14:00 HOD. DO 22:00 HOD. 
A V SOBOTU 6. 10 OD 8:00 HOD. DO 14:00 HOD. 

V PŘÍPADĚ KONÁNÍ II. KOLA BUDOU VE DNECH  
12. – 13. 10. 2018 VE STEJNÝCH ČASECH TAKTÉŽ  
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI KULTURNÍHO DOMU.

Sbor dobrovolných hasičů Chornice  
ve spolupráci s Obcí Chornice pořádají

TRADIČNÍ LAMPIONOVÝ PRŮVOD. 
Akce se uskuteční v předvečer státního svátku,  

v sobotu 27. 10. 2018. Sraz účastníků je v 18,00 hodin u bývalého 
závodu KRAS. Průvod bude zakončen před kulturním domem, kde 

bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení.  
Všichni jsou zváni. 

První den v základní škole v Chornicích
Třetího září 2018 opět ožily školní třídy po dvouměsíční prázdninové pauze.
Také do školních lavic v první třídě zasedli čtyři noví prvňáčci, dvě dívky a dva chlapci.
Všichni jsme se těšili na nové tváře a děti snad také přicházely do školy s elánem.
Nově vymalovaná třída svítila jasně žlutou barvou a  dodávala sluneční náladu, přestože venku 
vydatně pršelo.
Slavnostní  den zahájil pan ředitel Mgr. Jaroslav Vyhlídal, který uvítal rodiče, příbuzné a žáčky 
nováčky.
Po krátkém projevu, ve kterém  popřál pan ředitel dětem hodně úspěchů v jejich novém škol-
ním roce, se představila třídní učitelka, Mgr. Milena Truhlářová. Dětem předala symbolický  zvo-
neček jako upomínku na první zvonění.
Po úvodním seznámení si děti prohlížely nové barvy, pastelky a jiné školní potřeby, které do-
staly od školy darem. Pak už malé školáky čekalo sladké pohoštění ve školní družině, kam si je 
odvedla paní vychovatelka Eva Kočí.
Rodiče mezitím ještě zůstali ve třídě, aby s paní učitelkou probrali obsah školního řádu a orga-
nizační záležitosti.
Naším cílem bude vytvořit dětem přátelské prostředí, kde si brzy najdou kamarády a učení je 
bude bavit.
Nezbývá, než nám všem popřát hodně trpělivosti,  ale hlavně radosti při vzdělávání v naší škole.

Mgr. Milena Truhlářová
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Obec Chornice zve všechny malé i velké 
na klasické divadelní představení REVIZOR. 

Satirickou komedii dramatika Nikolaje Vasiljeviče  
Gogola zahraje u nás divadelní soubor Teatrum 

z Velkých Opatovic. 
Akce se uskuteční v pátek 26. října od 

18,00 hodin v místním kulturním domě. 
Cena vstupného je 50,- Kč za dospělého, děti 

a mládež do 18-ti let platí polovic. 
Všechny srdečně zveme!

Obec Chornice zve všechny na hudební 
vystoupení legendy českého folku Vojty 
„Kiďáka“ Tomáško. Akce se uskuteční 
v pátek 19. října v místním kulturním 

domě. Zahájení je v 18,00 hodin, 
vstupné činí 50,- Kč.
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci říjnu své významné narozeniny 
oslaví paní:

ENT FRANTIŠEK
HLOUŠKOVÁ ALŽBĚTA
KOSTÍKOVÁ VLASTA
KREJČÍ ANTONÍN
PRŮCHA JAN
CRHOVÁ ANNA
Přejeme všem jubilantům, 
aby i podzim přinesl dobrou náladu 
a ve spokojeném kruhu nejbližších 
prožili nejen narozeniny, ale i další 
období jejich života.

V posledním období se narodili 

Matteo Knoll
Eva Procházková
Vanesa Vránová
Laura Kosíková
Filip Lexman
Všem dětem i rodičům přejeme štěstí, 
zdraví a hodně společně prožitých 
radostí.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem 
členkám Sboru pro občanské záležitosti 
v Jaroměřicích za velmi obětavou pomoc 
při organizaci kulturních akcí pro obec, 
tvorbu krásných přáníček k výročí naro-
zenin našich spoluobčanů, přáníček pro 
narozené občánky a zajištění hladkého 
průběhu svateb, vítání občánků a besed 

se seniory. Děkuji také sponzorům 
a Obecnímu úřadu v Jaroměřicích za 

finanční podporu a pomoc. 
     Mgr. Věra Grimmerová
         

Vítání nových prvňáčků
V pondělí 3. 9. Z� Jaroměřice přivítala nové žáčky v první třídě. Po úvodním slovu pana ředite-
le Mgr. Františka Václavka pokračovala v projevu 
paní starostka Mgr. Iveta Glocová. Závěrem po-
zdravila prvňáčky také paní zástupkyně Mgr. Le-
ona Dufková. Poté již mohla přivítat rodiče a děti 
jejich nová třídní učitelka Mgr. Kateřina Továrková. 
Po vyřízení všech náležitostí proběhlo focení dětí, 
aby měly na tento slavností den památku. 
Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás na 
škole líbilo a s radostí se učili novým znalostem  
a dovednostem.

Mgr. Kateřina Továrková

Klubová výstava jezevčíků 
V neděli 5. srpna  se konala v obci Jaroměřice (u Jevíčka) tradiční letní klubová výstava Klubu 
chovatelů jezevčíků. Pro letošní rok to byla Klubová výstava jezevčíků, kdy nebyl zadáván ti-
tul Klubový vítěz. Tato výstava se konala ve sportovním areálu Jaroměřice. Areál sportovního 
hřiště se opět osvědčil jako plně vyhovující k pořádání výstavy. Jaroměřice si nově získaly své 
oblíbence z řad vystavovatelů, za což je velmi rád pořadatelský „tým“ kolem ředitelky výstavy 
paní Moniky Illové. Paní Monice Illové je potřeba poděkovat nejvíce, díky jejímu neutuchajícímu 
zájmu tuhle letní výstavu neustále vylepšovat. Samozřejmě poděkování patří i členům z Mysli-
veckého spolku Jaroměřice, kteří ochotně pomáhali s přípravami výstavy a starali se o žaludky 
vystavovatelů v místním občerstvení na výbornou. Odměnou jim byl pohled na perfektně při-
pravenou a probíhající výstavu těch nejúžasnějších psů. Bylo zde k vidění 180 jedinců různých 
velikostních rázů a všech druhů srstí. 
 Zpět k vlastní výstavě. Přihlášené jezevčíky posuzoval čtyřčlenný rozhodcovský sbor. Hlav-
ní rozhodčí paní Lenka Frnčová posuzovala všechny dlouhosrsté jezevčíky. Hladkosrsté stan-
dardní, drsnosrsté králičí jezevčíky posoudila MVDr. Ing. Veronika Chrpová, Ph.D. Drsnosrs-
té standardní jezevčíky letos posoudila současná poradkyně chovu Ing. Michaela Přibáňová 
Ph.D. Hladkosrsté a drsnosrsté miniatury zůstaly k posouzení polské rozhodčí Beatě Zeglické.  
K hladkému a rychlému průběhu výběru do chovu byly tentokrát pro chovatele k dispozici dvě 
bonitační komise ve složení Mgr. Lenka Burešová, Ing. Jan Bušta, Jan Coufal a Petra Brožová. 
Tato výstava patří každoročně k velmi oblíbeným u nás chovatelů, kteří potřebujeme zboni-
tovat své jezevčíky. Letos probíhal výběr do chovu velmi hladce a bez čekání. Všichni chova-
telé velice ocenili tuto „novinku“, protože onu letní neděli opět panovala letní tropická vedra.   
Z tohoto důvodu bude tato výstava příští rok přesunuta na první víkend v září 2019. 
Teď již k výsledkům závěrečných soutěží:
Nejkrásnějším štěnětem výstavy se stala dlouhosrstá králičí fenka April Little Creature paní 
Evy Harper. Nejlepším dorostencem psem byl trpasličí dlouhosrstý Merlin Alfa Samuel paní 
Sychové Lucie. Nejlepší dorostenka fenka byla dlouhosrstá standardní  Agatta Big Marley  
v majetku manželů Molnárových ze Slovenska. Nejlepším pracovním jezevčíkem se stal dlou-
hosrstý standardní pes Arwyn od vrchu Jelenčice paní Drahomíry Pejšové, tento krásný pes 
si odnesl i titul nejvyšší BIS Jaroměřice 2018. Za nejlepšího jedince tříd čestných byla vybrána 
hladkosrstá standardní fena Erin z Raholin paní Bc. Markéty Chodilové a tahle chovatelka 
si odnesla i cenu za nejlepšího veterána výstavy pro Dakotu z Raholin. Nejlepší chovatel-
skou skupinou se stali jezevčíci hladkosrstí standardní „Z Raholin“ taktéž Markéty Chodilové.  
V soutěži párů byli nejlepší hladkosrstí trpasličí jezevčíci. V soutěži odchovů se předvedli po-
tomci po hladkosrstém standardním psu Engels Elton Jones Kateřiny a Radima Klocových  
a odnesli si pohár pro vítěze. Juniorským vítězem se stala fenka drsnosrstá králičí Touch Me 
Like You Do Vitoraz chovatele a majitele Ing. Jana Bušty.
I v Jaroměřicích, stejně jako v Jevíčku, si nejkrásnější jezevčíci s titulem BOB odnesli nádhernou 
ruční, kovářskou práci. Cenu v podobě jezevčíka, která je dle mého názoru opravdu nádherná  
a velice netradiční. Poděkování za ní patří panu Továrkovi - uměleckému kováři.

Díky štědrosti sponzorů si všichni oce-
nění odnesli krásné poháry, granule od 
firmy Delikan a Ontario. Na závěr bych 
chtěla poděkovat všem sponzorům, 
i z řad vás chovatelů. Poděkování patří 
Monice Illové a jejímu týmu nadšen-
ců, kteří se podílejí na přípravě výstavy  
a zdárnému průběhu. Poděkovat je tře-
ba všem těm, kteří si udělají čas a jejichž 
nezištná pomoc určitě udělá z Jaroměřic 
oblíbenou a výborně fungující výstavu.

                      Klocová Kateřina



www.jevicko.cz

                       Říjen 2018   / 23Měsíčník města Jevíčka

Jaroměřické pověsti vyprávěly 17. 8. 2018
V pátek 17. 8. v podvečer nás Cestou a pověstmi opět provedl 
průvodce Mgr. Michal Schuster spolu s šermířskou a divadelní 
společností GONFANON a jaroměřickými ochotníky.

Nočního výšlapu na Kalvárii a zpět  
k zámku se zúčastnilo široké obecen-
stvo. Program začal ve 20:00, proto 
bylo potřeba mít s sebou lampičky  
a baterky, děti zdarma obdržely svítící 
náramky od našeho sponzora firmy 
S-Cart. A tak jsme vyšli. Cestou jsme 
se setkali s Cyrilem a Metodějem,  

s vodníkem, přepadl nás Loupežník, postrašili nás 
čerti v Kadrmaně, na Kalvárii nás přivítal pan �ubíř 
s chotí, na návsi přepadl biskupa Jindřicha Zdíka 
kníže Konrád, u kostela jsme se setkali s rytířem  
z Linhartic, u zámku proběhla pověst o Bešteren-
ci a rozloučili jsme se s Janem Bílským z Kaříšova  
a jeho chotí.
Nádherného představení jsme si moc užili. Velké 
poděkování patří všem představitelům, Pardubic-
kému kraji, Obci Jaroměřice a hostům za vydaře-

nou dobovou atmosféru, kdy jaroměřické pověsti opět ožily.   OK

STÁLÝ TÝDENNÍ ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

po masáže s fyzioterapeutkou Dis. Kamilou Zapletalovou,  
objednání na tel.: 774 226 595

út kosmetické studio LUCIE VISAGE – kosmetička  
Lucie Plocrová, objednání na tel.: 732 133 501

VOLNOČASOVÝ AREÁL vedle sběrného dvoru (veškerá cvičení 
po dobu rekonstrukce „Dvoustovky“)

cvičení čas lektorky

po

PILATES 17:00 Mgr. Jana Kamená
cvičení SM SYSTÉM 
(cvičení s gumou, zdravotní 

cviky na záda)
18:00 Mgr. Lenka Kořenářová

BODYFORM 19:10 Mgr. Lenka Kořenářová
út JÓGA 16:30 p. Marie Pazdírková
st TCHAI-CHI 16:30 p. Marie Pazdírková
čt TCHAI-CHI 16:30 p. Marie Pazdírková

pá cvičení MIMI a MAMI 
pro děti 1,5 – 3 roky 10:00 MgA. Zdeňka  

Selingerová

1. 10. - 4. 10. TÝDEN KNIHOVEN - registrace nových členů zdarma! 
(Knihovna dočasně přemístěná do budovy Z�, po 13:00 – 16:00, 
út 7:00 – 12:00, st 13:00 – 16:00, čt 13:00 – 17:00, pá – zavřeno)

1. 10. - 23. 10. OBJEDNÁNÍ DUŠIČKOVÝCH VAZEB ze zahradnictví 
Borotín a Radišov, objednávky v knihovně dle katalogu, prodej 
ve středu 25. 10. 2018 od 13:00 do 15:00 ve VČ

5. 10. BESEDA SE SPISOVATELEM Adolfem Dudkem, autor mnoha 
dětských knih, pro I. stupeň Z� a M�, v Z�, pátek  

5. 10. - 6. 10. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE i volby do 1/3 Senátu 
PČR v obci Jaroměřice, v pátek 5. 10. – od 14:00 do 22:00  
a v sobotu 6. 10. - od 08:00 do 14:00, ve VČ (Volnočasový 
areál čp. 478), v případě konání II. kola budou ve dnech 
12. 10. - 13. 10. 2018 ve stejných časech, ve VČ

6. 10.  MEDITACE s Broňou Rotherem, 16:00, Z� – družina, sobota
6. 10. - 7.10. PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA a burza výpěstků 

či přebytků ZO ČZS Jaroměřice, výpěstky a přebytky se přijímají 
v pátek 5.10. od 17:00 – 19:00, možnost moštování, zájemci se 
mohou hlásit na tel.: 734 472 204, v sobotu 6.10.  9:00 – 15:00 
a v neděli 7.10.  10:00 - 16:00, Dům zahrádkářů

7. 10. KURZ PALIČKOVÁNÍ s Ing. Ivou Vanžurovou, 9:00 – 16:30, 
pro začátečníky i pokročilé, ve VČ, neděle 

12. 10. KINO NA KOLEČKÁCH - Králíček Petr, 18:00, vstupné 70 Kč, 
ve VČ, pátek

18. 10. BESEDA nejen o BYLINÁCH s Vlastou Komoněm, 18:00,  
ve VČ, čtvrtek

21. 10. 100 LET REPUBLIKY, 15:00, vzpomínkové odpoledne ke 100. 
výročí  ČSR, provede Mgr. Michal Schuster, ve VČ, neděle

23. 10. ZÁJEZD do Moravského divadla v Olomouci, ZVONOKOSY 
– muzikál dle románu G. Chevalliera, začátek představení 19:00, 
odjezd autobusu Biskupice 16:40, Jevíčko 16:50, V. Opatovice 
17:00, Jaroměřice 17:10, úterý

23. 10. PŘEDNÁŠKA ke 100. výročí ČSR zaměřená na místní region,  
s komentářem Mgr. M.Schustera, pro děti Z�, úterý

25. 10. PRODEJ DUŠIČKOVÝCH VAZEB, od 13:00 do 15:00, ve VČ, 
čtvrtek

25. 10. SVĚTELNÝ PRŮVOD s dýněmi a s lampióny k výročí založení 
republiky, v 17:30 sraz před Z�, vyhlášení nejhezčí osvětlené 
dýně. Od 19:00 promítání a pozorování hvězd s komentářem 
pana Trutnovského, Hvězdárna Prostějov, čtvrtek

26. 10. TANEČNÍ VEČERY nejen pro páry, 19:00, příprava na plesovou 
sezónu – oprášíme standardní a latinskoamerické tance  
a pobavíme se, s sebou: taneční boty a pohodlné oblečení, 
vstupné dobrovolné, VČ, pátek 

Případné změny budou oznámeny, kontakty OK, 778 086 380 
knihovnajaromerice@centrum.cz,   
www.jaromerice.cz, http://www.jaromerice.knihovna.cz                                                                                                                                               

Program akcí v Jaroměřicích 
na měsíc říjen 2018                              



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

24 /   Říjen 2018

Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: RUSTIKA s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2350 ks. Jevíčský zpravodaj v elek-
tronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany

Kanceláře Jevíčko: Kanceláře Brno:
Palackého náměstí 638
Jevíčko

Havlišova 15
Brno – Královo pole

tel.: +420 775 654 964     e-mail: akzgazar@gmail.com

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany

Kanceláře Jevíčko: Kanceláře Brno:
Palackého náměstí 638
Jevíčko

Havlišova 15
Brno – Královo pole

tel.: +420 775 654 964     e-mail: akzgazar@gmail.com

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. René Zgažar

KOMPLETNÍ PRÁVNÍ SERVIS 
pro firmy, podnikatele i občany

Kanceláře Jevíčko: Kanceláře Brno:
Palackého náměstí 638
Jevíčko

Havlišova 15
Brno – Královo pole

tel.: +420 775 654 964     e-mail: akzgazar@gmail.com

Hledáte muziku na vaši oslavu? 
Neváhejte a volejte 739 237 983. 

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. 

Povinné ručení od všech pojišťoven za ceny nižší 
než na online sjednávačích. 

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

Koupím byt, spěchá. Tel.: 735 047 955. 

Hledám domek nebo chalupu, oblast Moravská Třebová, 
Jevíčko a okolí 30 km, se zahradou nebo pozemky, 

klidně i horší stav. Děkuji. Tel.: 728 741 473.

Hledám rodinný dům se zahradou, může být 
i k menším opravám. Cena do 1.850.000 Kč. 

Tel.: 735 091 541.



Koudelky, provedl Eret v sále synagogy houslovou adaptaci třetí sonáty  
C dur Johanna Sebastiana Bacha, k níž přidal kompozici od současné-
ho autora domácí provenience Petra Jandy a slavnostní večer k výročí 
760 let korunovace města Jevíčka na město královské zakončil intro-
dukcí moravského houslisty a skladatele Heinricha Wilhelma Ernsta, 
který byl v době národního obrození považován za nástupce věhlasné-
ho houslového virtuóze Niccoly Paganiniho.  

Nehřálo nás tedy pouze léto, ale i umění. Umění 
navzdory všem mediálním strašákům, kteří se, 
když už konečně na konci prázdnin zapršelo, za-
kuklili a promptně vyrukovali kupříkladu s vděč-
ným evergreenem, jakže se na Zemi řítí z vesmíru 
nebezpečný asteroid rychlostí 32 187 kilometrů 
v hodině! Přičemž podstatný fakt, že onen zká-
zonosný planetoid mine naši planetu o přibližně 
4,8 miliónu kilometrů, se mohl člověk samozřej-
mě dočíst až na samém konci této apokalyptické 
depeše.      
Tuto a jim podobné „senzační“ zprávy jistě ne-
četli výše zmínění tuláci a poutníci, jimž bylo  
v senzačním létě noční nebe partiturou. Zrovna 
jako ta přes den čistě blankytná a sluncem i na-
dějí prozářená obloha.
A co navíc si z jasného lesku letních nocí  
a blankytu dní odnášejí výtvarníci? Bezpochyby 
všecko to, co od plazmového displeje odlepené 
lidské oko spatří jen velmi stěží. O tom jsme se 
koneckonců přesvědčili na výstavě regionálních 
výtvarníků, která byla otevřena po tři zářijové ví-
kendy v prostorách synagogy.      
Když jsem tiše procházel kolem panelů s expo-
náty více než tuctu výtvarníků různě spjatých  
s mojí domovinou, rumělka mi zasvrběla ve tváři. 

Vida, jak to jde i bez těch keců! Umění  
milovný člověk  nemusí být vidět ani  
slyšet a hle, máme ho tu jednou na 
papíře, podruhé na plátně, v rámech 
i volně přítomného v prostoru. Sdílíme  
a obdivujeme jeho um, šikovnýma 
rukama reprodukované city a emoce, 
smutničky stejně jako štístka vytrou-
šená z bušícího srdce. Jako by všech-
ny ty kresby, obrazy a předměty ať už  
z hlíny, porcelánu, ze dřeva či ze železa 
byly reprodukcemi stavu lidské duše. 
Vnitřních krajin, v nichž se svět kolem 
nás proměňuje k obrazu sobě jedineč-
nému, originálnímu a jen stěží repro-
dukovatelnému.  
Zářijová výstava malohanáckých vý-
tvarníků, která zlatě podtrhla oslavy 
jubilea 760 let korunovace Jevíčka na 

město královské, stála nepochybně za to. Stejně jako nelze zapomenout 
na ty před námi, v tomto čísle tak činíme a připomínáme si akademic-
kou malířku Květu Jadrníčkovou, neměl by být opomínán ani nikdo  
z přítomných. Vždyť přítomnost patří nám, a jak bohatou ji předáme 
našim následovníkům, záleží jen a jen na nás samotných. 
Za všechny před námi a pro všechny po nás jsme sami sobě navzájem 
možná ještě hodně dlužni. 

       Za Iniciály Ruda B. Beran

Milí čtenáři,
letošní léto bylo věru parné a úmorné, avšak zároveň krásné. Brbla-
li jsme na sucha a přitom si užívali prázdnin - jak to jen šlo. Exklu-
zivita tropických dnů a nocí nám po chvilkách možná lehce unikala  
a vrchovatě docenit ji dokázali snad jen lidé bez přístřeší. A taky většina 
tuláků a poutníků, kteří po setmění dopíjejí své živé sny pod hvězdnou 
jistotou, jež se v časech mravních pochybností klene mlčíc nad krajinou 
a paradoxně zastřešuje naši morovou mělkost, domýšlivost, hloupost  
a kdoví co všecko. 
Ale nebojme se v krátícím se podzimním dnu za 
čarovným létem poohlédnout. Je přeci na kaž-
dém z nás, čeho si užil a co navěky promarnil. 
Opojným a lyrickým radostem z nejpohodověj-
ších dnů v roce stály začasté v cestě i starosti 
vyvolané dennodenními mediálními masážemi 
o katastrofických důsledcích nebývalého sucha. 
Zvláště pikantní mi přišlo, když některé z nás 
více než teplem dočasně zdevastovaná vegetace 
zajímal případný růst cen potravin v nejbližším 
výhledu a jejich dopad na obsah vlastní peně-
ženky, což v médiích rovněž cíleně zarezonova-
lo. Tuhle obavu bych chápal u všech, kteří jsou  
v prodejnách potravin nuceni obracet každou ko-
runu. Co však ale ti šťastnější, a není jich úplná 
minorita, kteří si do nákupních košíků dovolí na-
ložit i to, co posléze zahnívá v odpadkovém koši 
či kontejneru? Pravda, i to jsme my, říkal jsem 
si začátkem druhé půle srpna nad popelnicemi,  
v nichž bujely hrubě nedojedené pochutiny a vá-
bily zdivočelý hmyz zširoka daleka. Vypité bylo 
přitom vše až do dna, alespoň soudě z vystavě-
ných prázdných lahví podél zdi odpadkového 
hnízda. 
Pravda, bylo ovšem zrovínka po městské pouti,  
a tak se člověk lehce chlácholil, že jsme 
měli přece co slavit! I proč se tedy pro 
jednou nerozšoupnout? Navíc když 
historie našeho města je úctyhodná  
a krásných 760 let od korunovace Jevíč-
ka na město královské výsostně českým 
králem Přemyslem Otakarem II. tomu 
byla tou nejlepší pobídkou. A že jsme 
pouze nejuchali nám budiž jedině ke 
cti.               
Už páteční pieta 17. srpna u hrobu 
prvního poobrozeneckého starosty 
města Jevíčka, doktora Jana Klimeše 
(1843 - 1899), jež proběhla v separé 
od pouťového bujaření, měla v časech 
lecjakých pochybností a občanské ne-
důvěry každopádně svůj nezpochybni-
telný smysl. Však sama lehkost, dojetí 
a zároveň pokora před naší pamětí,  
s níž položil kytici na pomník velkého rodáka obce Borotín její starosta 
Ing. Zdeněk Toul, se v tom okamžení stejně lehce a povolně rozprostřela 
v srdcích všech přítomných. A o pár chvil nato i česká hymna v podání 
houslového mistra Pavla Ereta pod právě odhaleným novým erbem na 
budově městského úřadu vyzněla prostě a zároveň hluboce. 
Houslista Pavel Eret přivezl do Jevíčka to, za čím musejí milovníci kla-
siky vyjíždět nejblíže do Litomyšle. Kumšt Mistrů, jenž naše smysly 
přesahuje. Po křtu nové knihy Jevíčko, doyena Iniciál PhDr. Oldřicha 
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Letní škola žurnalistiky IKSŽ FSV Univerzity Karlovy *

Petr Veselka
Na stránkách Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity jsem se dočetl o Letní škole žurnalistiky. 
Řekl jsem si proč to nezkusit. Podíval jsem se, co se tam bude dít, čemu se účastníci naučí  
a jaké jsou třeba podmínky pro přijetí. Byla to letní škola, takže naštěstí žádný přijímačky. Měl 
jsem napsat text na téma síly extremismu. Mohl jsem si vybrat, jakým stylem článek napíšu. 
Mohl jsem zvolit esej, úvahu, reportáž, cokoli. Další podmínkou byl motivační dopis, kde jsem 
se představil a zdůvodnil, proč chci zkusit žurnalistiku. Tak jsem něco sesmolil a k mému štěstí 
mě vzali. Na čtyřdenním pobytu v Praze jsem toho zažil opravdu hodně. Poznal jsem Institut 
komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Navštívil jsem 
Karolinum, Český rozhlas. Nejvíc času jsme s účastníky trávili v Karolinu, kde jsme ve studiu 
měli možnost zkusit si sednout před kameru. Učili jsme se jak vystupovat v televizi při repor-
táži, jak číst zprávy ze čtecího zařízení, jak vést správně rozhovor nebo jak jako reportér získat 
u šéfa pozornost ke své zprávě. Vedli nás praví profíci, takže o dobré učitele nebyla nouze. 
Vyzkoušel jsem si práci redaktora a moderátora. Seznámil jsem se s Alfonsem  Šoranem, který 
pracuje jako televizní redaktor pro slovenskou televizi TA3. Setkal jsem se s Mgr. Michalem 
Macháčkem, autorem prvního uceleného životopisu Gustava Husáka. Z rozhovoru jsem se 
dozvěděl hodně o době, v které studovali mí rodiče.  S režisérem filmu Až přijde válka Janem 
Gebertem jsme debatovali o jeho dokumentu. Krásné čtyři dny jsme zakončili v nádherné aule 
Karolina, kde jsme dostali osvědčení a fotili se přímo pod Karlem. Po těchto náročných, ale 
hezkých dnech strávených se skvělou partou lidí se mi domů vracelo i celkem těžko. Museli 
jsme se rozloučit, ale cítil jsem, že si s sebou beru inspiraci do dalšího života. 

* Letní škola žurnalistiky, zastřešená Institutem komunikačních studií a žurnalistiky FSV Univerzity Karlovy, 
která se letos uskutečnila 27. - 30. srpna 2018, dává potenciálním studentům žurnalistiky nahlédnout pod 
pokličku světa, v němž se chtějí v budoucnu pohybovat. Zájemci o studium žurnalistiky a mediálních studií 
se tu mohou setkat s osobnostmi českého a slovenského mediálního prostředí a prakticky se obeznámit se 
základy novinářské, rozhlasové a televizní práce.

Ukázky z výstavy  
regionálních umělců 
synagoga Jevíčko / září 2018

1 / Pavel Továrek - Štír
2 / Michal Gloser - Klavíristka
3 / Radovan Selinger - Pekelnice 
4 / Bernardeta Báčová - Chalupy
5 / Jiřina Jakubcová - Městečko Trnávka
6 / Květa Jadrníčková - Sedmero krkavců

Lži sláva 
věnováno jednomu dacanovi

Ruda B. Beran

Ve stínu pravdy choulí se lež. 
Podiv se, hošíčku, copak je zlá? 

Věrně ti poslouží,
ledacos opatří,
rozladu urovná,
o vděk tě neprosí. 

I proč jí nevěřit
nakonec …
Nejsi sám,
kdo se nám
na pravdě
smažil jak pečínka. 

Puchýře k nevíře
bolely, štípaly.
Čůral jsi do trenek,
nebylo zbytí. 

Nebýt lži, byl bys dnes
ubohý bezzemek,
plonkovní kavalír 
s holičkou řití. 

Nic víc
a míň možná.
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Sexuální výchova podle strýce Gabriela
Josef Skácel

Můj strýc Gabriel se narodil v Bělé, ale o dva roky později se již rodina stěhovala do Jevíčka. Byl z osmi dětí, a jak bylo v některých rodinách 
tehdy zvykem, rodiče si se jmény dětí hlavu nelámali. Na kterého svatého v kalendáři se kdo narodil, takové jméno dostal. 24. března je svatého 
Gabriela (archanděla), proto tedy Gabriel. Strýc ovšem žádným archandělem, ba ani andělem nebyl. Na počátku I. světové války se vyučil pe-
kařem, a protože mu bylo v březnu roku 1916 osmnáct let, přihlásil se dobrovolně na frontu. Po krátkém výcviku odejel s „maršbatalionem“ na 
východní frontu do Ruska. Byl podzim, tehdy ještě jednoduché zákopy byly plné vody, bláta, na vojáky ve dne i v noci pršelo, nadcházela zima, 
nastával hlad. I přihlásil se strýc ještě s jedním Jevíčákem (údajně Mazalem), na takzvanou „fórpatróle“, přední hlídku před zákopy. V noci za 
deště mávali bílou onucí a volali na Rusy, že chtějí k nim do zajetí. „Vy Čechy? Chařašo, iditě!“ Aniž by to někdo na rakouské straně zpozoroval, 
přeběhli. 
Po výslechu následoval přesun do hlubokého zázemí. Nejdříve dlouho pěšky, pak vlakem. Rozdělení na skupiny a odeslání většinou na venkov, 
kde už v té době chyběli muži. Strýc měl štěstí. Jako vyučený pekař se i zde dostal ke svému řemeslu. Kdo uměl řemeslo a byl zručný, byl brzy 
mezi vesničany oblíben, zejména u žen. Zkrátka strýc se měl v zajetí jak turecký paša. Tehdy devatenáctiletý. Ale čeho je moc, toho je moc!  
A tak se přihlásil již na první výzvu do Československé legie. Ještě stihl boj u Zborova a pak další tři roky válčil na „magistrále“. Přes Ameriku, 
Francii a Německo se dlouho po skončení války vrátil do Jevíčka. Práci již doma nenašel, a tak ho napadlo vrátit se znovu do Ruska. Naštěstí 
tam nedošel! Protloukal se, jak se dalo Slovenskem, na Podkarpatské Rusi v Užhorodě pracoval nějakou dobu jako nádeník, spával v parku 
na lavičkách, a tam ho našli užhorodští policisté. Když ho důkladně vyzpovídali, nabídli mu místo u policie. Bylo jich málo, na Podkarpatskou 
Rus se ženatým chlapům nechtělo. Přitom byl žádoucí každý schopný, natož legionář! Tehdy to tam totiž vypadalo jako na divokém západě. 
Východní část tehdejšího Československa hraničila s Polskem, Rumunskem a Maďarskem. Každý lump, zloděj i vrah se tu troufat ukrýt. Když 
ho honili v jedné zemi, měl to kousek do druhé. Žila tu směsice národností. Lidé, s nimiž byla snadná domluva. Vedle Rusínů také Ukrajinci, 
Maďaři, Rumuni, Němci, Poláci, Slováci, Češi, cikáni a mnoho Židů.
Přečtěte si, prosím, Ivana Olbrachta, který o tomto kraji psal. V lesích se při honičkách často střílelo, a byli mrtví nejen mezi zločinci, ale i mezi 
policií. Ani ve městech - Užhorodu, Mukačevu, Chustu, Berehovu nebyla služba lehká. Časté bývaly rvačky v krčmách, ale i v barech a vinárnách. 
Po počátečních zkušenostech se naši policisté do místních pranic raději nemíchali. Čekali venku, až bitka skončí, a teprve pak se jali zjišťovat, 
kdo má kudlu v zádech a komu ta kudla patří. Kromě našich policistů sloužili tehdy na Podkarpatské Rusi i mladší čeští učitelé (paní učitelka 
Berčíková, rozená Machorková, pan učitel Továrek či pan učitel Dosedla), inženýři, nejrůznější úředníci a hlavně vojáci. O Čechy byl mezi nej-
různějšími národnostmi velký zájem, a tak si strýc Gabriel namluvil o 17 let mladší krasavici z maďarsko-německé rodiny. Slečna uměla perfekt 
maďarsky a německy, ale česky ani slovo. Jak se s ní zpočátku domlouval, to nevím. Asi německy. I kterýpak Jevíčák by se neuměl za Rakouska- 
Uherska domluvit německy, vždyť i na vojně byly němčina a maďarština velícími řečmi. Když pak Maďaři v roce 1938 zabírali Podkarpatskou 
Rus a Jižní Slovensko, utekl strýc Gabriel i s tetou Marií nejprve do Jevíčka a pak si našli byt v Olomouci v Hodolanech. Dítě se jim narodilo až 
po válce, a tak se strýc zatím věnoval výchově svých synovců. Po starších bratrancích přišla řada i na mě. Strýc mě učil střílet ze vzduchovky, 
pak i z pistole. Uměl si najít v přírodě něco k jídlu, vymnout si z klasů zrna obilí, rozdělat i za deště nebo na sněhu ohníček, upéci si v popelu 

brambory, do bláta obaleného ptáka, nad ohněm veverku, zkrátka jak přežít. Pak mi bylo 
17 let a strýc se začal starat o mé sexuální vědomosti a zkušenosti. Bylo to po jedné ná-
vštěvě, strýc mě vyprovázel na autobusové nádraží a zavedl tento rozhovor: 
„Tak co, Josefe, jak to máš s děvčaty?“ 
„Jak to myslíš, strécu?“ odpověděl jsem opatrně otázkou. 
„No jestli jsi už s nějakou něco měl?“ 
„Ne, to ne,“ zněla má odpověď. 
„A to vůbec nic?!“ podivil se strýc. 
„Nějaká ta pusa, to jo, to už víckrát. A s několika děvčaty.“
„Opravdu nic víc?“ naléhal strýc, kterému se to asi zdálo na můj věk (a posuzujíc zřejmě 
podle sebe) málo. 
„No a nějaké to hlazení nahoře a taky trochu dole,“ přiznával jsem opatrně. 
„Aspoň něco,“ oddechl si viditelně strýc. 
„Podívej,“ povídá najednou, „vezmeme to prakticky. Vidíš, támhle se v zábradlí opírá sleč-
na, líbí se ti?“ 
O zábradlí na autobusovém nádraží se skutečně opíralo jakési stvoření s dlouhými blond 
vlasy, vytahaném svetru, šortkách a teniskách. 
„Moc né, strécu.“ 
„Proč ne?“ divil se strýc. Jemu se asi líbila. 
„No, zdá se, že nemá žádný prsa.“ 
„Na co potřebuješ prsa, copak jsi kojenec?!“ 
„Ale má křivé nohy, do O, balon by jimi prošel,“ namítl jsem opět. 
„Na to nekoukej,“ odbyl mě strýc. „Nohy se dávají bokem, to není to nejdůležitější.“ 
„V obličeji taky není moc hezká,“ hájil jsem svou představu o děvčatech. To už strýce  
Gabriela rozčílilo. 
„Moc si vymýšlíš!“ 
„Tak se jí holt při tom do obličeje dívat nebudeš. Můžeš třeba zavřít oči a představovat si 
nějakou, podle tebe hezčí!“ 
Během té řeči jsme přicházeli ke slečně blíž. 
„Strécu,“ povídám, „ale to asi není ženská, to bude asi chlap, vždyť jí rostou fousy!“ 
Strýc vytáhl brýle, podíval se přes ně na slečnu a pak rezignovaně řekl: „Máš pravdu, je 
to chlap.“ 
A po delší chvíli: „Když není hodně dlouho ženská, může být i chlap dobrý. Ale tomu bys 
neporozuměl.“ 
I tak dopadla má první a poslední hodina sexuální výchovy vedená mým strýcem Gabrie- 
lem.
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Muřinoh gratuluje  
desátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za 
Krchomilkou.
Je jím František Kroul z Hněvkova 
u Zábřehu,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh 
a Krchomilka
s věnováním autora.

Vzpomínka na akademickou malířku Květu Jadrníčkovou
Poslední letošní vzpomínka Iniciál patří 
ženě, akademické malířce Květě Jadrníč-
kové.
Jak začít? Život a dílo tvůrčího člověka ne-
lze vměstnat do několika řádků či jedné 
stránky novin. Ráda bych se proto vydala 
jinou cestou. 
O studiích, výstavních úspěších, díle  
a především o skvostné grafice Květy Ja-
drníčkové se můžeme dočíst v mnohých 
informačních zdrojích. Zde bych chtěla 
pohovořit především o ženě, která ač za-
počala svůj život v minulém století a své 
rané mládí prožila v období I. republiky, 
byla svým životem a dílem aktuální i nad-
časová.  
Ze vzpomínek její dcery se dozvídáme, že 
život mladé malířky v 50. a 60. letech ne-
byl vůbec jednoduchý. Své tvůrčí schop-
nosti musela využít a nasměrovat tak, 
aby pomohla manželovi finančně zajistit 
rodinu s dětmi. Provozovala doma kurzy 
výtvarné výchovy, pustila se do výroby žá-
daných batikovaných šátků a šál. Později 
vyučovala v Lidové škole umění Jaroslava 
Kvapila v Brně v kanovnických domech na 
Petrově. Místo historického Petrova vyza-
řovalo samo o sobě tajemno i romantiku  
a mohlo povzbudit fantazii žáků a stu-
dentů výtvarných kurzů.  
V „lidušce“ učila děti i předškoláky, studen-
ty připravující se na studium uměleckých 
škol či architektury a stejně tak učila malo-
vat a kreslit pracující dospělé. Jak uvádí ve své vzpomínce dcera malířky:  
v LŠU na Petrově učili i takoví výtvarníci jako Robert Hliněnský s man-
želkou, Petr Skácel, bratr básníka Jana Skácela, a jiní. Vznikala tu krás-
ná tvořivá a přátelská atmosféra, nehledě na věk. Mnozí žáci „lidušky“ 
chodili do výtvarných kurzů celé roky, někteří nejvěrnější studenti pak 
paní Květu navštěvovali v Jevíčku, i když už byla dávno v důchodu. 

Většinu činorodého času ale Květa Jadr-
níčková prožila ve svém bytě, v atelieru 
na Palackého náměstí v Jevíčku. V let-
ních měsících přesouvala svoji umělec-
kou dílnu do altánu na zahradě v Soudní 
ulici. Prázdninové letní dny svého dět-
ství jsem prožívala právě v této zahradě 
spolu s dětmi malířky a dalšími dětmi  
z ulice. Někdy jsme seděly modelem, 
potřebovala-li dětské postavy jako před-
lohy pro „rejpání“ svých linorytů. Věno-
vala se nám, a pokud jsme se chovaly 
tiše, nechávala nás sledovat, jak pracuje  
a tvoří.
S časem vzala původní malířčina krá-
lovství bohužel za své. Zmizela zahrada  
s altánem, stinné stromy, stará višeň pře-
sahující přes zděný plot do ulice, stolistá 
růže u malé vodní nádrže ve zdi starých 
hradeb. Zůstaly pouze vzpomínky na ne-
obyčejně prožité letní měsíce v 60. letech.   
Závěrem bych chtěla připomenout těm, 
kteří si paní Květu Jadrníčkovou již ne-
pamatují, že její grafiky můžeme nalézt 
též ve starých Jevíčských zpravodajích, 
nejednou na jejich titulní straně, a rovněž 
tak na přebalech celé řady knih a sbor-
níků (např. Já byl v neděli v Jevíčku, Je-
víčko od úsvitu dějin a mnohé další), na 
nichž máme často ztvárněny dominanty 
města. Grafika jejího motýla se stala lo-
gem Městské knihovny v Jevíčku a s dal-
šími grafickými listy se mohou návštěvníci 

Městského úřadu v Jevíčku seznámit na nástěnce v I. patře.
Poděkování za poskytnutí několika vzpomínek a fotografii akademic-
ké malířky patří zejména dětem Květy Jadrníčkové, paní ing. Alle Ho-
lešovské a ing. Tomáši Jadrníčkovi.

Mgr. Helena Ulčová

Drobnička za jedinečným létem 
Karel Javůrek

VÍTR VÝTRŽNÍK
vlétl na pláž jako voda
všechno bere 
jaká škoda 
rozházené slunečníky
ručníky a lehátka


