
GABRIEL HAVLÍČEK v kontextu historie Malé Hané
V měsíci srpnu 2019 uplynulo 100 let od narození pana Gabriela Havlíčka, dlouholetého ředitele 
a zakladatele kovodělného závodu a posléze podniku DIU Jevíčko. 
Je slušností a historickou skutečností zamyslet se při této příležitosti nad úlohou vzniku závodu  
a jeho podílu na rozvoji Malé Hané s přirozeným centrem Jevíčkem. 
Historicky vzato se Jevíčko svou mentalitou vyznačovalo konzervativním postojem k úloze rozvoje 
kapitalismu a socialismu a opět kapitalismu v této oblasti. Na rozdíl od okolí zde vládl agrární 
duch,  řemeslo bez vazby na  industriální  rozvoj, proto zde dlouho nenacházely podporu snahy 

o vznik továren na šicí stroje, 
elektro výrobu a další. 
Ne  jinak  tomu  bylo  s  elekt-
rifikací  kontra  výrobou  sví-
ček  a  rovněž  úloha  Jevíčka 
při  rozvoji  železnice  a  jejího 
umístění, byla poněkud kon-
zervativní. 
Teprve  po  konci  II.  světové 
války  a  zásadních  změnách 
v pohraničí po vyhlášení Be-
nešových dekretů se z důvo-
du chybějících pracovních sil 
obrátila pozornost do oblastí 
industriálně  zastaralých,  kte-
rým  bylo  například  Jevíčko  
a okolí. 
Též  výroba  a  program nožíř-
ského  zboží  patřily  v  tom-
to  čase  bezesporu  k  velmi 

sledovaným odvětvím. Výběr Jevíčka nastal i díky pochopení místních malých podnikatelů, kteří 
byli poněkud nad myšlením domácích, tradičních Jevíčanů, a podporovali vznik, podmínky vý-
stavby závodu v Jevíčku. Věnovali půdu, pozemky a začali s výstavbou první haly pro výrobu. 
Vzpomeňme pány Vítězslava Krejcara, Jana Suchomela, J. Hrabálka a další. 
Oni našli správné spojení a nový vítr pro budování DIU Jevíčko, do kterého byly přesunuty kovo-
výroby z Horního Slavkova, Karlovarska či Sedlčanska.
Gabriel Havlíček vyrostl z řad drobných dělníků a řemeslníků, kteří měli mimo jiné vrozenou inte-
ligenci a cit pro výběr a získání lidu k naplnění tehdejší výroby - dvouletého plánu poválečného 
rozvoje. 
Lidé z Prahy a okolí šli do „neznáma“ a začali zakládat pracovní příležitosti v místech jako Jevíčko. 
Přes poválečné potíže bylo DIU Jevíčko příkladem dynamického rozvoje lehkého průmyslu s vy-
sokou přidanou hodnotou. 
S odstupem času se dá říci, že metody současného globálního světa zde byly rozvíjeny a udrženy 
i díky licenčním podmínkám z šedesátých a sedmdesátých let minulého století. 
DIU Jevíčko si po celé období své existence drželo punc světového výrobce holicí techniky a bylo 
tvrdým konkurentem pro ostatní světové firmy. 
Dnes je dynamický rozvoj závodu minulostí. Současná produkce čerpá z historických zkušeností 
z 50. let a je tedy jistě velkou otázkou, nakolik se tu podaří udržet zbylá zaměstnanost a jakým 

podílem bude tento bývalý gigant při-
spívat k rozvoji města a jeho okolí. 
Čest  památce  a  poděkování  Gabrielu 
Havlíčkovi  a  jeho  spolupracovníkům  
a kolegům. 

  Ing. Vladimír Jaroš, CSc. MBA 
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Optimalizace nájemného, ke které vlastník 
městských bytů v Jevíčku přistoupil, se pro-
to v příští perspektivě jeví jako nezbytnost.  
Nicméně i po této úpravě zůstane bydlení 
v  jevíčských  obecních  bytech  zdaleka  tou 
nejschůdnější,  nejlevnější  a  nejžádanější 
alternativou  pro  všechny,  kteří  z  jakých-
koliv důvodů nepatří mezi  ty  šťastné,  aby 
jim  už  rohožka  přede  dveřmi  říkala  pane. 
Vždyť  výše  obecní  činže  bude  i  po  všech 
úpravách  jen  lehce  přesahovat  polovinu 
toho,  kolik    za  holý  nájem  vysolí  vlastní-
kovi  nájemníci  v  bytech  privátních.  Anž-
to  nejsem  technokrat,  nerad  se  oháním 
čísly,  nicméně  je  dlužno  si  říci,  že  hladina 
nájemného  v  obecních  bytech  jevíčských 
nepřekročí v jediném případě 60 Kč za m2. 
Nuže sumu představující nepsaný limit pro 
bydlení sociální. V našem případě se bude 
v  nadcházejících  dvou  letech  podle  kate-
gorií  a  kondice  bytových  domů  pohybo-
vat výše holé činže mezi 40 - 60 Kč za m2.  
Stálou diferenci  na  trhu  s  nájemními byty 
si můžeme modelově projasnit  jednoduše 
i  tak, že kupříkladu to, co za obstojný byt 
2 + 1 adekvátní  velikosti  zaplatí nájemník 
městského bytu, by mu v mnoha případech 
bytu  privátního  stačilo  ledva  na  krcálek  
1 + kk. 
Tož  asi  tolik  ke  stále  palčivé  problemati-
ce bydlení  v  naší  společnosti  třicet  let  po 

sametové  revoluci 
z  jedné  chodby 
městského  činžovního 
domu v Jevíčku.
   

Mgr. Rudolf Beran
předseda bytové  

a sociální komise

Plky na chodbě městského činžovního 
domu
Fakt, že žijeme v době nadmíru dynamic-
ké, netřeba rozmazávat. Ať se nám to líbí 
či nelíbí,  je to vpravdě tak a člověk s tím 
houbelec  nadělá.  Technika,  zejména  ta 
výpočetní,  a  její  širokosáhlé  možnosti 
zdravému  rozumu  již  často unikají  a ne-
nechat  se  utáhnout  na  vařených nudlích 
informací  vyžaduje  enormní  bystrost  
a hlubší  gramotnost. Nebo  alespoň pat-
řičnou opatrnost. 
Vysoké nároky na jednotlivce posilují lid-
ský  individualismus  a  ruku  v  ruce  s  tím 
zužují úhly našich pohledů. Proto slábne 
i  sociální  participace,  což  znamená,  že 
uhlíky účasti a podílnictví na problémech 
či  starostech  druhých  v  našich  krbech 
postupně uhasínají. Pokud již dočista ne-
vyhasly.  Každý má jen to své a u druhého 
vídá začasté pouze to, co lze závidět.
Společnost je nově segmentovaná a různé 
tábory  spojují  či  rozdělují  úzké  zájmy  
o vlastní perspektivy. Že se toho třicet let 
po  sametové  revoluci  změnilo  nemálo  
a naši společnost již nelze dělit jednoduše 
pouze na jedny a druhé, nasvědčuje i uni-
kátní  výzkum,  který  provedli  naši  přední 
sociologové  společně  s  agenturami Me-
dian  a  STEM/MARK  pro  Český  rozhlas 
Plus v rámci projektu Rozděleni svobodou. 
Ať  si  budete  k  tomuto  výzkumu  hledět 
jako  ke  každému  podobnému  výzkumu 
s notnou rezervou, najdete v jeho výstu-
pu přece  jen nemálo hledisek, o kterých 
sotva  zapochybujete.  A  jelikož  se  jedná  
o soubor poznatků věru obsáhlý, každý si 
z něj proto vyštrachá, co potřebuje. 
Rozdělení  obyvatel  do  šesti  společen-
ských  tříd  (třídy  zajištěné,  kosmopolitní, 
pracující,  třídy místních  vazeb,  ohrožené 
a strádající) nelze však jistě zcela absolu-
tizovat ani nadobro bagatelizovat. Ba též 
skutečnost, že naši sociologové úplně eli-
minují třídu elit, jako by tu žádná nebyla, 
není zdá se věc účelová a důmyslně kon-
struovaná.  Vždyť  stačí  zůstat  v  regionu, 
odstřihnout  se od  veřejných médií  a  hle 
- abychom si na ty naše elity posvítili jak 
se patří velkou svítilnou! Kdepak, za sku-
tečnými  elitami  bychom  museli  jinam, 
nejlépe snad do našeho hlavního města.  
O  čemž  jasně  vypovídá  zásadní 
diskrepance mezi tím, co plyne z výsledků 
výzkumu v Praze a tím, co více či méně za-
městnává a prověřuje obyvatele regionů. 
Stejně  nemalé  rozdíly  ovšem  nacházíme  
i mezi  jednotlivými obcemi uvnitř  jedno-
ho regionu. Vyhlídky občanů v bohatých  
a  spořádaných  obcích  jsou  nepokrytě 
větší než perspektivy v odlehlých či pro-
blémových  lokalitách.    Bývalý  okres  Svi-
tavy  je  toho  budiž  malým  příkladem. 
Výsledná čísla  jsou očividně rozdílná,  leč 
nikoho jistě nijak zvlášť nezaskočí. Jak na 

Okénko radních tom kdo jsme, víme nejlíp sami.
Vedle  sociálního  škatulkování,  které  ob-
vykle nevede k ničemu dobrému, poukázal 
výzkum jasně i na tohoto času nejpalčivější 
problémy obecné,  jež  trápí občany napříč 
třídními spektry. Jako dosti vážná byla kla-
sifikována dostupnost bydlení, dále kvalita 
vzdělávání  a  za  třetí  postavení  mnohých 
v případě, že se ekonomice přestane dařit.  
Nuže za prvé a za druhé problémy, o kte-
rých  se  dlouze diskutuje,  aby  však  skutek 
utek. 
Zdržme  se  u  bydlení.  Z  průzkumu  sice 
nevyčteme přesná čísla, která by nám od-
halila,  kolik  lidí  bydlí  skutečně  ve  svém  
a kolik v bytech nájemních. Nicméně podle 
posledních statistik by měla žít v nájemních 
bytech  jen  cirka  jedna  pětina  společnos-
ti,  což  se  nezdá  být  nikterak  dramatické.  
U všech všudy, jakýpak tedy problém, poví 
si nejspíš každý, kdo má vlastní střechu nad 
hlavou.  Těžko  totiž  dohlédne  a  pochopí 
toho,  jehož  jméno  se  již drahný  čas utápí 
v dlouhé plejádě neuspokojených žadatelů 
o byty obecní. Notabene všech  těch, kteří 
dobře  vědí,  že přidělení  obecního bytu  je 
tou jednoznačně nejlepší alternativou, kte-
rak  svoji  bytovou nouzi  vyřešit  či  alespoň 
překlenout. 
Vedení města Jevíčka je si významem vlast-
ního bytového fondu, jenž čítá sto padesát 
dva  bytových  jednotek,  dobře  vědomo. 
K  bytové  politice  přistupuje  zodpovědně, 
a  to  i  z  hlediska  dlouhodobé perspektivy. 
Bytů  se  navzdory  mínění  nejednoho  trž-
ně  smýšlejícího  zastupitele  dosud  zbyteč-
ně nezbavuje, ba naopak dělá  vše pro  to, 
aby  bytový  fond  pokud  možno  rozšířilo. 
V brzkém výhledu bude připraveno  k  na-
stěhování  pět  nových  bytových  jednotek 
v objektu Barvířská č. p. 560, který se budu-
je díky získané dotaci z  Integrovaného re-
gionálního  operačního  programu.  Nicmé-
ně i tak uspokojuje naše nabídka poptávku 
po  městských  bytech  jen  velmi  malou 
měrou. Důvodem vysokého zájmu o měst-
ské byty  je  jednoznačně cena nájemného, 
jež  v  nejednom  případě  nedosahuje  ani 
poloviny  z  obvyklých  výší  činže  v  bytech 
privátních. 
Abychom  udrželi  požadovaný  standard 
obecního bydlení, primárně jeho průběžné 
dofinancování, bylo vedením města přijato 
opatření  optimalizace  nájemného  v měst-
ských  bytech.  Nejedná  se  přitom  o  toliké 
navýšení  nájmů,  nedejbože  s  fatálními 
důsledky  pro  rodiny  nájemníků,  nýbrž  
o  standardizaci  výši  nájmů  dle  bytových 
kategorií za m2, jež bude s ohledem na ná-
jemníky realizováno od 1. 1. 2020 ve dvou 
etapách.  Dotčení  nájemníci  jsou  proto  již 
nyní  referentem  správy  bytového  fondu 
Města Jevíčka postupně oslovováni a s při-
jatými opatřeními obeznámeni.  
Že  není  pěkné  a  útulné  bydlení  zadarmo, 
ví  každý  dobrý  hospodář.  A  jak  se  kdo  
o vlastní hnízdečko stará a kolik prostředků 
do něj investuje, je nakonec vždy očividné. 

Společenská rubrika 

Blahopřejeme  občanům  Jevíčka,  
kteří  v  měsíci  listopadu  2019  
oslaví významné životní jubileum 

Jan Horák
Rudolf Vrba
Jiří Hrazdira
Karel Valenta
Bohumil Hejný
Anděla Kozelková
Emilie Chlebková
Emanuel Matoušek
Bohumila Pohlová
František Havlíček
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Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti/kolektivy  
sportovního, kulturního a spolkového života  pro rok 2019

Vyhlašovatel: Město Jevíčko, Palackého náměstí 1, 569 43 Jevíčko
Hodnotící orgán: Rada města s doporučením komise kulturní a komise pro výchovu a vzdělá-
vání, mládeže a sportu
Systém hodnocení je stanoven jako dvoukolový:
1. V prvním kole budou kandidáti nominováni formou veřejného návrhu pomocí anketního lístku, 
který bude potvrzen navrhující organizací,  sportovním oddílem,  spolkem nebo  jednotlivými 
občany.

2. Ve druhém kole provedou obě poradní komise na základě veřejných návrhů redukci pouze na 
pět nominantů v jednotlivých oblastech (a v případě jednotlivců i kategoriích), které předloží 
radě města již v navrženém pořadí. Rada města provede konečné schválení oceněných osob-
ností/kolektivů.

Vyhlašované oblasti:    Vyhlašované kategorie   
      (pouze pro jednotlivce):
1.  osobnost/kolektiv sportovního života    1. žáci a studenti do 18 let
2.  osobnost/kolektiv kulturního života    2. dospělí 19 až 60 let
3.  osobnost/kolektiv spolkového života    3. senioři nad 60 let

Anketní lístky (k vyzvednutí v Turistickém informačním centru Jevíčko, ke stažení na www.jevic-
ko.cz v odkazu Soutěže a ankety města) odevzdávejte osobně v TIC. Možno zaslat také naske-
nované e-mailem na infojevicko@seznam.cz. Termín pro odevzdání nebo zaslání anketních lístků 
do 31. 12. 2019.
Vyhodnocení ankety proběhne v rámci tradičního setkání se zástupci spolků 9. ledna 2020 
v 17:30 na zámečku.

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

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

města Jevíčka

Městský  úřad  Jevíčko  informuje  o  konání 
14.  zasedání  Zastupitelstva  města  Jevíč-
ka,  svolaného  starostou  města  Dušanem 
Pávkem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 
zákona o obcích.

Místo konání:  sál zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko 
Doba konání:  11. 11. 2019 od 16:00 h
Program:    bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 10. 2019

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

 

Výroční ocenění Města Jevíčko pro osobnosti 
sportovního, kulturního a spolkového života  

za rok 2019

Jméno a příjmení navrhované osobnosti:

Oblast působení: 

Vyhlašované oblasti (zakřížkujte)
osobnost  sportovního života  

osobnost  kulturního života      

osobnost  spolkového života   

Vyhlašované kategorie (zakřížkujte)  
žáci a studenti do 18 let     

dospělí 19 až 60 let     

senioři nad 60 let           
     

Navrhovatel:

Datum a podpis: 

Upozornění: Pro platnost anketního lístku je nutno 
označit oblast i věkovou kategorii! Děkujeme.   

Výroční ocenění Města Jevíčko pro kolektivy 
sportovního, kulturního a spolkového života  

za rok 2019

Navrhovaný kolektiv:

Oblast působení: 

Vyhlašované oblasti (zakřížkujte)
kolektiv  sportovního života 

kolektiv kulturního života 
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/11Z/2019  program  11.  zasedání  konaného 

dne 16. 9. 2019
2/11Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr  Jedlinský,  Mgr.  Petr  Votroubek, 
Mgr. Jana Junková

6/11Z/2019  dodatek  č.  1  ke  smlouvě  o  dílo 
mezi  Městem  Jevíčko  a  společností 
EKOTERM CZ, s.  r. o., Pražská 870, 679 
61 Letovice,  IČ: 25307002 na akci  „Re-
konstrukce  sportovního  a  atletického 
hřiště ZŠ Jevíčko“, který nemá dopad na 
cenu díla a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7/11Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 6

8/11Z/2019  prodej  pozemku  p.  č.  3070/1 
(1185 m2)  -  trvalý  travní porost v k. ú. 
Jevíčko-předměstí  P***  S***,  Jevíčko 
za  cenu  118.500  Kč  bez  DPH +  úhra-
du  správního  poplatku  katastrálnímu 
úřadu  v  hodnotě  1.000  Kč  kupujícím 
+  kupní  smlouvu mezi Městem  Jevíč-
ko a P*** S*** na prodej pozemku p. č. 
3070/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

9a/11Z/2019  pořízení  ojetého  vozu  Škoda 
YETI  od  společnosti  Auto  Color  De-
sign, s. r. o., Staroměstská 3, Bruntál za 

cenu 364.900 Kč  vč. DPH  s  financová-
ním formou úvěru od ŠKOFINU, s. r. o., 
Pekařská 6, 155 00 Praha 5  s akontací 
72.980 Kč a se zbytkem kupní ceny roz-
ložené do 60 měsíčních splátek ve výši 
6.190,57  Kč  včetně  povinného  ručení  
u pojišťovny Alianz

9b/11Z/2019 finanční částku do 151.000 Kč vč. 
DPH na opravu multikáry M 26 rz 4H2 
0047

9d/11Z/2019  zřizovací  listinu  příspěvkové  
organizace  Mateřské  školy  v  Jevíčku,  
K. H.  Borovského 819,  569  43  Jevíčko, 
kterou  se  mění  dosavadní  zřizovací 
listina  ze  dne  15.  2.  2012  a  smlouvu  
o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a Ma-
teřskou školou Jevíčko z důvodu změny 
čísla  popisného  a  parcelních  čísel  po-
zemků

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/11Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ja-
roslava Zezulu a Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko jmenuje
4/11Z/2019  podle  §  3  odst.  2  zákona  

č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve zně-
ní pozdějších předpisů velitele Městské 
policie  Jevíčko  strážníka  Bc.  Miroslava 
Zemánka s účinností ode dne schválení

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5/11Z/2019 vedoucího organizačního odboru 

předložením přehledu závazků na stra-
ně  kupujících  vyplývajích  z  podmínek 
(zvláštních  ujednání)  kupních  smluv  
k  prodávaným  nemovitostem  -  stav-
bám i pozemkům

9c/11Z/2019  vedoucího  technických  pracov-
níků  města  zajištěním  druhé  cenové 
nabídky  na  opravu multikáry M  26  rz 
4H2 0047

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 
měsíc srpen 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené  zápisy  a  usnesení  z  10.  zasedání 
ZM a 20. a 21. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání  daňové  výtěžnosti města  ke  konci 
měsíce srpna 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci  o  proběhlém  jednání  s  Hanáckou 
zemědělskou společností Jevíčko ohledně ne-
standardně vysokého zápachu v letních měsí-
cích, kdy HZS Jevíčko informovala, že problé-

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko  
konané dne 16. září 2019

Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2019, 
o regulaci provozní doby hostinských zařízení.

Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 14. 10. 2019 usnesením č.6b/13Z/2019 
usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“) o regulaci provozní doby hostinských zařízení.
Cílem této vyhlášky je zabezpečení veřejného pořádku ve městě, zejména právo občanů a ná-
vštěvníků města na ochranu soukromí, nerušené užívání jejich domovů, dobré soužití, rodinný 
život, pokojné bydlení a spánek, jakož i uspokojení jejich oprávněných zájmů a potřeb.
Předmětem vyhlášky je regulace nežádoucích důsledků provozování hostinských zařízení, která 
by mohla,  zejména v nočních hodinách, narušovat veřejný pořádek, být v  rozporu s dobrými 
mravy, ohrožovat majetek, zdraví a soukromí občanů a návštěvníků města, tedy regulace pro-
vozní doby hostinských zařízení.
Na území města Jevíčko se počátek a konec provozní doby hostinských zařízení touto 
vyhláškou stanovuje následovně:
a) začátek provozní doby může být nejdříve od 07.00 hodin a konec provozní doby může být 
nejdéle ve 24.00 hodin, pokud není dále stanoveno jinak;

b) konec provozní doby v případě pořádání veřejnosti přístupné akce s živou nebo reproduko-
vanou hudbou může být nejdéle do 02.00 hodin následujícího dne, pokud je tento sobotou, 
nedělí, státním svátkem nebo ostatním svátkem.

V případech, kdy  je  jiným právním předpisem stanovena pro vymezené území města výjimka 
z doby nočního klidu a doba nočního klidu nastává později než v časech uvedených v odst. 1 
tohoto článku, se ukončení provozní doby posouvá až na počátek takto stanovené doby nočního 
klidu.
Omezující opatření podle odst. 1 se nevztahují na noc z 31. 12. na 1. 1. příslušného kalendářního 
roku.
Starosta města Jevíčko je oprávněn na základě odůvodněné žádosti udělit výjimku z ustanovení 
čl. 3 odst. 1 této vyhlášky.
Dohled nad dodržováním této vyhlášky provádí Městská policie Jevíčko.
Porušení této vyhlášky bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2019.
Znění OZV naleznete na webových stránkách města.
  Dušan Pávek, dipl. um.,  starosta

MUDr. ŠEDRLOVÁ
8. 11. ŠKOLENÍ,   

13. - 22. 11. DOVOLENÁ,  
sestry v ordinaci přítomny  

kromě 18. 11.

MUDr. Ivana Křížová 
NEORDINUJE: 6. 11. 2019  

ordinace do 10 hod.  
- konference Zlín

 7. 11. 2019 - konference Zlín  
- sestra v ordinaci přítomna

8. 11. 2019 - konference Zlín,  
druhý pátek

Stomatologická ordinace  

MUDr. Marie Letfusová  
ukončila ke dni 31. 10. 2019 

činnost. Zdravotní dokumentace 
bude uložena na odboru zdravot-

nictví KÚ v Pardubicích.  
Zde si ji mohou na tel. čísle 

466026139 pacienti vyžádat,  
až budou zaregistrováni  

u nového ošetřujícího lékaře. 

MUDr. Letfusová děkuje svým 
pacientům za projevenou  

důvěru.
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Rada města Jevíčko schvaluje
1a/22R/2019 program 22. schůze rady města 

dne 23. 9. 2019
1b/22R/2019  úpravu  přízemních  prostor  

v Domově mládeže za účelem přestě-
hování dětí z MŠ z důvodu nevhodné-
ho vnitřního prostředí v 1. patře budo-
vy MŠ

2a/22R/2019  zadláždění  vjezdů  k  rodinným 
domům č. p. 549 a 565 na ul. Nerudova 
žadatelům dle zápisu

2b/22R/2019  bezplatný  pronájem  tělocvičny 
na ZŠ Jevíčko ve dnech 28. a 29. 9. 2019 
pro tým ČR k nácviku choreografie na 
Mistrovství ČR v twirlingu

3a/22R/2019  rámcovou  kupní  smlouvu  s  fir-
mou  Stavebniny  DEK,  a.  s.,  Tiskařská 
10/257,  108  00  Praha  10,  Malešice,  
IČ: 03748600, provozovna Olbrachtova 
2053/31,  568  02  Svitavy  na  dodávky 
zboží (materiálů a služeb)

3c/22R/2019  organizační  změnu  veřejných 
WC ve dvorním  traktu MěÚ spočívají-
cí v optimalizaci provozu,  technického  
a  personálního  zabezpečení  a  pově-
řuje  tajemníka  úřadu  ve  spolupráci  
s vedoucími odborů finančního a orga-
nizačního  zajištěním  jednotlivých  kro-
ků pro realizaci optimalizace do částky 
45.000 Kč bez DPH

3d/22R/2019 pořízení 5 ks zásahových přileb 
pro  JSDH  Jevíčko  za  částku 24.152 Kč 
vč. DPH

4a/22R/2019 dotaci ve výši 400 Kč na každé-
ho účastníka příměstského tábora ma-
žoretek AMORION s trvalým pobytem 
v  Jevíčku  pořádaného  organizací  Ze 
Zámečku do světa, z. s., který se usku-
tečnil od 5. 8. do 9. 8. 2019 dle předlo-
ženého seznamu

5a/22R/2019  zakoupení  služební  zbraně  pro 
strážníky Městské policie Jevíčko v pro-
dejně Gunner Svitavy, IČ: 72871423 za 
cenu 10.900 Kč vč. DPH a pověřuje veli-
tele MP Jevíčko jejím zakoupením

5b/22R/2019  zjednosměrnění  ul.  Soudní  ve 
směru od ul. Třebovská s výjezdem do 
ul. Kostelní s tím, že úsek z ul. Kostelní 
po RD č. p. 52 v ul. Soudní bude obou-
směrný  a  pověřuje  investičního  tech-
nika  zajištěním  stanoviska dopravního 
inženýra Policie ČR a následné osazení 
dopravních značek

5c/22R/2019  jedno  vyhrazené  parkova-
cí místo  pro  hotel  U  Apoštola  určené 
pro  zásobování  s umístěním svislé DZ 
B29 - zákaz stání s dodatkovou tabul-
kou upřesňující  šipkou směřující  vlevo  
a  textem mimo  zásobování  se  sloup-
kem  umístěným  do  rohu  travnaté 
plochy  a  pověřuje  investičního  tech-
nika  zajištěním  stanoviska dopravního  
inženýra Policie ČR a následné osazení 
dopravní značky

5d/22R/2019 zpracovanou aktualizaci paspor-
tu dopravního značení města Jevíčka

6a/22R/2019  finanční  částku  do  výše  33.000 
Kč  bez  DPH  na  opravu  multikáry  
M 26 rz 4E5 2002

6b/22R/2019  finanční  částku  do  výše  15.000 
Kč bez DPH na opravu traktoru ZETOR 
6211 rz SY 59-55

6c/22R/2019 finanční částku do výše 10.000 Kč 
bez DPH na opravu a úpravu vleku na 
sběr listí

7b/22R/2019  záměr  prodeje  pozemku  p.  č. 
34/2 v k. ú. Zadní Arnoštov

7e/22R/2019  záměr  pachtu  pozemků  p.  č. 
2667, p. č. 2697, p. č. 2727 a p. č. 2738, 
vše v k. ú. Zadní Arnoštov

8a/22R/2019 rozložení optimalizace ceny ná-
jmu  v  městských  bytech  -  navýšením 
ceny do 500 Kč měsíčně celkem, které 
bude splatné v plné výši s platností od 
1. 1. 2020, případně ode dne následu-
jícího po dni  skončení platnosti  stáva-
jící  nájemní  smlouvy  na  dobu  určitou, 
končí-li  platnost  této  smlouvy  v  jiném 
termínu  než  k  31.  12.  2019  -  navýše-
ním  ceny  o  více  než  501  Kč  měsíčně 
celkem,  kdy  bude  navýšení  rozloženo 
rovnoměrně do období dvou let s plat-
ností od 1. 1. 2020, případně ode dne 
následujícího po dni skončení platnosti 
stávající nájemní  smlouvy na dobu ur-
čitou,  končí-li  platnost  této  smlouvy  
v  jiném  termínu  než  k  31.  12.  2019  
a dále k termínu 1. 1. 2021 tak, aby od 
1. 1. 2021 bylo hrazeno nájemné v plné 
výši,  schválené  usnesením  Rady  měs-
ta  Jevíčko č. 8b/21R/2019 ze dne 9. 9. 
2019  -  ceny  nájemného  a  paušálního 
poplatku  u  smluv  na  dobu  neurčitou 
budou  upraveny  stejným  klíčem  jako 
smlouvy na dobu určitou a po dohodě 
s nájemníky budou uzavřeny nové ná-
jemní smlouvy či dodatky se shodnými 
podmínkami,  jako  u  smluv  na  dobu  
určitou

8b/22R/2019 změnu nájemného v návaznosti 
na cenový vývoj a míru inflace, přičemž 
podkladem  k  této  změně  nájemného 
budou statistické údaje vydané Českým 
statistickým  úřadem,  se  nevylučuje. 
Tato změna nájemného může být účto-
vána vždy k 1. 1. každého roku a míra 
inflace bude zohledňována nejdříve od 
1. 1. 2021

8c/22R/2019 znění vyrozumívacího dopisu pro 
nájemníky  o  optimalizaci  nájemného  
v městských bytech a pověřuje pracov-
níka  správy  bytového  a  nebytového 
fondu k  jeho doplnění  a  rozeslání ná-
jemníkům do 30. 10. 2019

8d/22R/2019 návrh na zlepšení mikroklimatic-
kých podmínek v budově MěÚ spočíva-
jící  na montáž  vnitřních  klimatizačních 
jednotek  do  všech  jednotlivých  kan-
celáří,  zasedací  místnosti  a  místnosti 
serveru a pověřuje vedoucí finančního 
odboru zařazení částky min. 700.000 Kč 
do rozpočtu města na rok 2021

Usnesení 22. schůze Rady města Jevíčko konané dne 23. září 2019
8e/22R/2019  uzavření  servisní  smlouvy  mezi 

Městem Jevíčko a firmou Kluka elektro, 
s. r. o., 664 24 Drásov 379, IČ: 03329381 
o provádění pravidelného servisu vzdu-
chotechniky  a  klimatizace  objektu  na 
adrese K. H. Borovského 586 v Jevíčku 
s platností od 1. 1. 2020

8f/22R/2019  cenovou  nabídku  firmy  Thermo 
Sanace,  s.  r.  o.,  Chamrádova  475/23, 
718 00 Ostrava-Kunčičky, IČ: 28622201 
na  průzkum  přístupných  dřevěných 
konstrukcí objektu městské věže z hle-
diska  biotického  napadení  za  částku 
23.922 Kč vč. DPH

Rada města Jevíčko určuje
5e/22R/2019  pro  vkládání  údajů  do  paspor-

tu  dopravního  značení  města  Jevíčka 
Antonína  Hrabala,  strážníka MP  Jevíč-
ko a pověřuje ho doplněním pasportu  
o seznam součtu  jednotlivých doprav-
ních značek, který bude součástí kom-
pletního pasportu DZ města Jevíčka

Rada města Jevíčko jmenuje
3b/22R/2019 Annu Markovou členkou komise 

kulturní, cestovního ruchu a regionální-
ho rozvoje s účinností ode dne jmeno-
vání

Rada města Jevíčko pověřuje
7a/22R/2019 vedoucího organizačního odbo-

ru zjištěním skutečného průběhu hranic 
pozemku p. č. 2600 v k. ú. Zadní Arnoš-
tov

8g/22R/2019  referenta  správy  bytového  
a  nebytového  fondu  zajištěním  termí-
nu pro provedení průzkumu dřevěných 
konstrukcí  městské  věže  a  spoluprací  
s  firmou  Thermo  Sanace,  s.  r.  o.  při 
vlastní realizaci průzkumu

Rada města Jevíčko neschvaluje
7d/22R/2019  záměr  prodeje  pozemku  p.  č. 

3053 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko uděluje
7c/22R/2019  souhlas  vlastníkovi  nemovitosti 

č.  p.  30  v  Zadním Arnoštově  s  prove-
dením  kanalizační  domovní  přípojky 
přes  pozemek p.  č.  34/2  v  k.  ú.  Zadní 
Arnoštov

Rada města Jevíčko doporučuje
4b/22R/2019  zastupitelstvu  města  uplatňo-

vat  náhradu  škody  po  Mgr.  Špajsovi, 
administrátorovi  projektu  „Energetické 
úspory  MŠ  a  praktické  školy  Jevíčko“,  
v plné  výši,  t.  j.  467.077,49 Kč  za  způ-
sobení korekce dotace na uvedený pro-
jekt ze strany řídícího orgánu SFŽP ČR

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

my byly způsobeny sérií poruch na bioplyno-
vé stanici
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o řešení problematiky stromů na ul. 
A. K. Vitáka, které mohou narušovat nově bu-
dovaný umělý povrch atletického hřiště

Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o řešení situace se zápachem v jed-
né ze tříd mateřské školy a o jeho odstraňová-
ní na náklady realizační firmy
Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere na vědo-
mí informaci o pokračujícím postupu přípravy 

vybudování nové průmyslové zóny - 1. etapy 
nového sběrného dvora

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/12Z/2019  program  12.  zasedání  konaného 

dne 30. 9. 2019
2/12Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Rudolf  Beran,  Mgr.  Miloslav  Parolek, 
Ing. Pavel Vykydal

4/12Z/2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze 
dne 20. 7. 2018 uzavřené mezi Městem 
Jevíčko a společností Mertastav, s. r. o. 
o  prodloužení  termínu  dokončení  díla 
bez  zkušebního  provozu  pro  stavbu 
„Oprava  vodovodu,  kanalizace  a  ko-
munikace  na  ul.  Růžová  a  ul.  Soudní  
v Jevíčku - II. etapa“ a pověřuje starostu 
podpisem dodatku č. 2

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/12Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ro-
mana Müllera a Mgr. Petra Votroubka

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5/12Z/2019 starostu města zajištěním rozpoč-

tu  na  rekonstrukci  střechy,  vzducho-
techniky  a  dalších  nezbytných  záleži-
tostí  k  zajištění  bezpečného  provozu 
budovy kina ASTRA

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
aktuální  informace  ve  věci  řešení  odstranění 
zápachu ve vnitřním prostředí MŠ Jevíčko
Zastupitelstvo  města  Jevíčko  bere na vědo-
mí indikativní nabídku společnosti ČEZ ESCO 
na komplexní modernizaci systému veřejného 
osvětlení ve městě Jevíčku
Zastupitelstvo města  Jevíčko bere na vědomí 
předložený návrh etapizace rekonstrukce kina 
ASTRA

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

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 30. září 2019

Rada města Jevíčko schvaluje
1/23R/2019  program  23.  schůze  rady města 

dne 7. 10. 2019
2a/23R/2019 rozpočet MŠ Jevíčko na rok 2020 

a střednědobý výhled hospodaření MŠ 
Jevíčko na období 2021 - 2022

2b/23R/2019  bezplatný  pronájem  městské 
chaty  ve  Smolenském  údolí  pro  Svaz 
skautů  a  skautek  ČR,  28.  oddíl  skau-
tů Petra Müllera, pro uspořádání akce 
„Mikulášský  víkend“  pro  nejmladší 
členy oddílu  v  termínu  29.  11.  2019  -  
1. 12. 2019

3/23R/2019  poskytnutí  dotace  na  úhradu 
cestovních nákladů ve výši 15.780 Kč - 
Basketbalovému klubu Jevíčko, z. s., ve 
výši 30.000 Kč - T. J. SK Jevíčko, z. s. a ve 
výši 1.301 Kč - 28. oddílu skautů Petra 
Müllera Jevíčko, z. s.

4c/23R/2019  jedno  vyhrazené  parkova-
cí místo  pro  hotel  U  Apoštola  určené 
pro  zásobování  s umístěním svislé DZ 
B29 - zákaz stání s dodatkovou tabul-
kou upřesňující  šipkou směřující  vlevo  
a  textem mimo  zásobování  se  sloup-
kem umístěným k  rohu  letní zahrádky 
a pověřuje tajemníka úřadu zajištěním 
stanoviska dopravního inženýra Policie 
ČR  a  investičního  technika následným 
osazením svislé dopravní značky vč. za-
jištění  vodorovného  dopravního  zna-
čení zamezující parkování vozidel před 
průchodem kolem letní zahrádky

4d/23R/2019  zachování  dvou  vyhrazených 
parkovacích míst na rz vozidel na par-
kovišti  před  synagogou  v  ul.  Soudní 
co  nejblíže  k  chodníku  ul.  Třebovská 
a vybudování dalších nových pěti par-
kovacích  míst  a  pověřuje  tajemníka 
úřadu zajištěním stanoviska dopravní-
ho inženýra Policie ČR

4e/23R/2019  umístění  svislé  DZ  B29  -  zákaz 
stání na Komenského nám. před farou 
s  dodatkovou  tabulkou  umožňující 
parkování  vozidel  o  sobotách  a  ne-
dělích a  její umístění od přístupového 
chodníku  vlevo  za  vzrostlý  okrasný 
strom  dle  předloženého  doporučení 
komise dopravní a pověřuje tajemníka 
úřadu zajištěním stanoviska dopravní-
ho  inženýra  Policie  ČR  a  investičního 
technika následným zajištěním osazení 
svislé dopravní značky

4f/23R/2019  nákup  zásahových  ochranných 
prostředků pro nové členy JSDH Jevíčko 

za částku 24.500 Kč vč. DPH s úhradou 
z rozpočtu na požární ochranu 2019

5a/23R/2019  finanční  částku  18.000  Kč  bez 
DPH na nákup paletizačních vidlí k čel-
nímu nakladači

5b/23R/2019  finanční  částku  17.500  Kč  bez 
DPH na opravu multikáry M 26 rz 4E5 
2002

5c/23R/2019  finanční  částku  20.655  Kč  bez 
DPH  na  provedení  opravy  nářaďov-
ny  na  hřišti  u  gymnázia  firmou  BEZ-
VASTAVBY, s. r. o., 679 39 Úsobrno 120, 
IČ: 07697635

6a/23R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. „IE-12-2006777 Jevíčko Okruž-
ní  IV-2.  část  knn“ mezi Městem  Jevíč-
ko  a  společností  ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene - služebnosti na po-
zemcích p. č. 178, 179, 181, 528, 529/2, 
529/3, 1737/2, 1737/5, 1744/4, 1750/1, 
1751/13,  1751/14,  1751/35,  1757/1, 
1757/6,  1757/18,  2591/1,  st.  259  a  st. 
261, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

6b/23R/2019  záměr  prodeje  části  pozemku  
p. č. 4241/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

6c/23R/2019  záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 5401 - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí

6d/23R/2019  smlouvu  o  uzavření  budoucí 
smlouvy  o  zřízení  věcného  břemene  
a  smlouvy  o  právu  provést  stavbu  
č.  IV-12-019311/VB/1A  mezi  Městem 
Jevíčko  a  společností  ČEZ  Distribuce,  
a.  s.,  Teplická  874/8,  405  02  Děčín  na 
zřízení věcného břemene na pozemcích  
p. č. 5198/1, p. č. 5199, p. č. 5200 a p. 
č. 5399/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
výši  jednorázové  náhrady  100  Kč  bez 
DPH  za  m  trasy  kabelového  vedení, 
1.000 Kč bez DPH za rozpojovací skříň, 
1.000 Kč bez DPH za přípojkovou skříň 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/23R/2019  úpravu  podmínek  poskytované 
dotace  ve  výši  200  Kč/měsíc  na  uby-
tování  pro  studenty  gymnázia  na  Do-
mově mládeže v Jevíčku s účinností od  
1. 1. 2020, který bude vyplacen za těch-
to podmínek:

  • ubytovaný student (netýká se mimo-
řádně ubytovaných)

  • student musí být přihlášen k odběru 
stravy

Usnesení 23. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. října 2019
  • platby za ubytování a stravování bu-

dou hrazeny v řádných termínech
  •  ubytovaný  je  řádným  studentem 

gymnázia

Rada města Jevíčko ruší
4b/23R/2019 usnesení RM č. 5c/22R/2019 ze 

dne 23. 9. 2019 týkající se umístění svis-
lé DZ B29  -  zákaz  stání  s  dodatkovou 
tabulkou  upřesňující  šipkou  směřující 
vlevo  a  textem  mimo  zásobování  se 
sloupkem umístěným do rohu travnaté 
plochy před hotelem U Apoštola

Rada města Jevíčko pověřuje
4a/23R/2019 vedoucího organizačního odbo-

ru přípravou podmínek prodeje vozidel 
v  majetku  města  Škoda  Fabia  rz  3E2 
7972, Škoda Octavia rz 4E6 1099 a AVIA 
A30 N rz SY 96-07

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

Měření rychlosti
Dne 23. 9. a 24. 9. 2019 byla MP Je-
víčko  realizována  preventivně-bez-
pečnostní akce –  měření  rychlosti 
vozidel v Jevíčku na ul. Třebovská, ul. 
Svitavská a v Jaroměřicích, bylo zjiště-
no 29 přestupků překročení rychlosti, 
27 přestupků bylo vyřešeno příkazem 
na místě, 2 přestupky byly postoupe-
ny  do  správního  řízení  na  odbor  do-
pravy Moravská Třebová. Byly zjištěny 
i  případy  překročení  rychlosti  o  více 
než 20 km/h v obci. Další takové akce 
budou  průběžně MP  Jevíčko  realizo-
vány i nadále.

Bc. Miroslav Zemánek
velitel MP
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Povinné čipování psů
Od 1.  ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona povinnost ne-
chat svého psa označit čipem. Pokud jej mít nebude, hrozí majiteli vy-
soká pokuta.
Ve většině evropských států je povinné čipovaní psů již zavedeno.
U psů s průkazem původu a cestujících do zahraničí je čipování povin-
né  již nyní. Novela veterinárního zákona však nařizuje od roku 2020 
plošné čipování všech psů. Podle poslanců má tento krok pomoci za-
mezit byznysu s nelegálními množírnami a usnadnit veterinární sprá-
vě rychleji zjistit původ zvířete. Novela však může významně pomoci  
i majitelům psů ochránit je od stresu spojeného s odchytem a obcím 
ulevit od zbytečných obecních výdajů spojených se zaběhnutím zvířat.

Výhody čipování
•  Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli.
•  Při odcizení psa se snáze prokáže jeho vlastnictví.
•  Lepší průkaznost identity psa.
•  Snadnější monitoring chovu psů.
•  Lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti postihu 
  za týrání zvířat.
•  Umožnění kontroly psů při prodeji.
•  Usnadnění situace kontrolních orgánů při potírání množíren.
•  Snadnější vycestování se psem do zahraničí.

Nevýhody plošného čipování
•  Nutná registrace čipu 
•  Náklady s ním spojené

Tetování čip nahradí jen výjimečně
Tetování  se  provádí  výhradně  na  žádost  chovatele  pouze  štěňatům 
do šesti  týdnů věku, které posléze slouží k vystavení průkazu půvo-
du. Pokud je váš pes tetovaný, není nutné jej  i čipovat,  je-li označen 
tetovacím číslem provedeným před 3. červencem 2011. Jedná se tedy 
o psy starší 8,5 roku. Tetování však musí být čitelné a souhlasit s údaji 
uvedenými v průkazu původu. To znamená, že nečitelné tetování nebo 
jakékoli jiné (např. z útulků, u psů bez PP apod.) než od řádných cho-
vatelů se neuznává.

Jak čipování probíhá
Čip  je natolik malý  a  jeho aplikace  tak  šetrná,  že psa nijak  zdravot-
ně  neohrožuje.  Proto  se  tohoto  kroku  majitelé  domácích  mazlíčků  
a chovných zvířat nemusejí nikterak obávat. Čip se aplikuje na levou 
stranu krku speciálním jednorázovým aplikátorem dodávaným ke ka-
ždému čipu. Aplikátor  je v podstatě silnější dutá  jehla, kterou se čip 
vpraví do podkoží.

Čip bez registrace je bezcennou investicí
Čipování je zákrok jednorázový a na celý život psa, doporučuje se spí-
še než o cenu zajímat o to, kde bude pes zaregistrovaný, jak pečlivě 
byla vyplněna tzv. registrační karta a zda bylo čtečkou zkontrolováno, 
zda byl čip opravdu aplikován.  Jestliže  je váš pes čipovaný a vy  jste 
jej dosud nezaregistrovali  v žádném z  registrů čipovaných psů,  jako 
byste peníze vyhodili z okna. Také evidence je placená služba, která se 
pohybuje v rozmezí 190 - 450 Kč. Registrační poplatek je jednorázový 
a žádný další se za zařazený údaj neplatí.

Registry k evidenci zvířat
•  Národní registr majitelů zvířat.
•  Centrální evidence zvířat.

Cena mikročipů je různá
Cenové  rozpětí  se  u  pořízení mikročipů  pohybuje mezi  150  až  450 
korunami. Dražší mikročipy obsahují antimigrační čepičku, ta zabrání 
putování čipu v těle psa. Čip aplikuje do těla zvířete vždy veterinární 
lékař. Částky za aplikaci  čipu a  jeho zápis do očkovacího průkazu si 
stanovují veterinární lékaři individuálně. Obvykle se pohybují v rozpětí 
300 až 500 Kč.

Kdy čipovat štěňata
Štěňata dostanou čip s prvním očkováním proti vzteklině, tedy mezi 
třetím až šestým měsícem. Podle dosud platných předpisů je povole-

Provoz Městského úřadu Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Pondělí 23. 12. 2019 zavřeno --------
Úterý 24. 12. 2019 zavřeno svátek
Středa  25. 12. 2019  zavřeno svátek
Čtvrtek  26. 12. 2019  zavřeno svátek
Pátek  27. 12. 2019  6:30 - 11:30 --------
Sobota  28. 12. 2019  ----------- --------
Neděle  29. 12. 2019  ----------- ---------
Pondělí  30. 12. 2019  6:30 - 11:30  12:00 - 14:30
Úterý  31. 12. 2019  zavřeno  --------
Středa  1. 1. 2020  zavřeno  svátek

Provoz TIC Jevíčko
ve dnech 24. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Pondělí 23. 12. 2019 zavřeno --------
Úterý 24. 12. 2019 zavřeno svátek
Středa  25. 12. 2019  zavřeno svátek
Čtvrtek  26. 12. 2019  zavřeno svátek
Pátek  27. 12. 2019  6:30 - 11:30 --------
Sobota  28. 12. 2019  ----------- --------
Neděle  29. 12. 2019  ----------- ----------- 
Pondělí  30. 12. 2019  6:30 - 11:30  12:00 - 14:30
Úterý  31. 12. 2019  zavřeno  --------
Středa  1. 1. 2020  zavřeno  svátek

Provoz veřejných WC 
ve dnech 24. 12. 2019 – 1. 1. 2020

Pondělí 23. 12. 2019 7:00 - 12:00 --------
Úterý 24. 12. 2019 zavřeno svátek
Středa  25. 12. 2019  zavřeno svátek
Čtvrtek  26. 12. 2019  zavřeno svátek
Pátek  27. 12. 2019  7:00 - 12:00 --------
Sobota  28. 12. 2019  7:00 - 12:00 --------
Neděle  29. 12. 2019  zavřeno --------
Pondělí  30. 12. 2019  7:00 - 14:30  --------
Úterý  31. 12. 2019  zavřeno  17:00 - 19:00
Středa  1. 1. 2020  zavřeno  svátek

no tetování psů nejdříve ve stáří 6 týdnů a čipování od 4 týdnů věku. 
Celý vrh  je vždy čipován, nebo tetován zároveň a po sobě následují-
cími čísly. Tyto lhůty se ale mohou ještě zpřísnit. Poslanci plánují řešit  
u novely veterinárního zákona návrh, aby štěně dostalo čip už do tří 
měsíců, nejpozději před přechodem k novému majiteli. A tím i elimino-
vat nekalé praktiky překupníků. 

Jaký hrozí postih majitelům neočipovaných psů?
Očkování proti vzteklině, které  je u nás ze zákona povinné, bude od  
1. 1. 2020 platné pouze tehdy, bude-li pes před provedením vakcinace 
označen identifikačním čipem. Orgánem, který bude pověřen kontro-
lami povinného čipování psů, bude Státní  veterinární  správa.  Jestliže 
chovatel neprokáže, že má jeho pes platné očkování a mikročip, může 
mu být stanovena pokuta ve výši 20 až 100 tisíc korun, podle druhu  
a rozsahu provinění. 

Bc. Miroslav Zemánek
velitel MP

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /  Listopad 2019

Adaptační kurz  
1. ročníku lycea

První den jsme vycházeli pěšky z Jevíčka do Borotína na faru, přibližně 
9 km. Hned poté, co jsme došli do Borotína, začal boj s pavouky, který 
nedopadl úplně nejlépe. Naštěstí nás čekala spousta jiných aktivit, jedna 
z nich byla vázání sešitů s panem učitelem Müllerem. Na večer pro nás 
pan učitel připravil pár her. Po dnešním náročném dni jsme se všichni 
těšili do “postele”,  lépe řečeno do spacáku, které  jsme měli rozložené 
na podlaze. Druhé ráno se těžko vstávalo na snídani. Dopoledne jsme 
modelovali z hlíny naše budoucí povolání. Odpoledne jsme šli na krát-
kou procházku,  ze  které  se  vyklubala  10  km  túra na  celé odpoledne. 
Při “procházce” jsme nasbírali dříví na večerní opékání. Ve čtvrtek jsme 
zkoušeli batikovat trička s paní učitelkou Kučerovou. Také jsme navštívili 
arboretum a pohyblivé betlémy s panem učitelem Svobodou. V pátek 
už jsme si jen balili a uklízeli po sobě. Adapťák byl super. Moc jsem si ho 
užila a jsem ráda, že jsem všechny v naší trhlé třídě potkala.

Tereza Šanderová, 1. L

GyMNÁZIUM JEVÍČKO

KÁČKO V PRAZE
V  úterý  1.  října  se  čtenářský 
klub vydal na dalekou cestu do 
Prahy, našeho hlavního města. 
Protože jsme si všichni měli co 
říct,  cesta  vlakem  utekla  jako 
voda a nikdo se určitě nenudil. 
Po dojezdu do Prahy jsme na-
šli azyl pro náš dvoudenní po-
byt v Praze a to v AZ hostelu. 
Odložili jsme si zavazadla a šli 
směrem na Václavské  náměs-
tí, které bylo vzdáleno jen pár 
metrů. Za dva dny jsme v Pra-
ze  stihli  navštívit  orloj,  Karlův 
most,  Petřín,  Valdštejnské  za-
hrady, Národní divadlo, Tančí-
cí dům, Werichovu vilu, Nafilm 
(národní muzeum filmu). Prošli 
jsme Národní třídu, vystavené 
fotografie nám připomněly lis-
topad  1989.  Nemohlo  chybět 
ani  naše  oblíbené  Palladium, 
kde  jsme  si  nakoupili  vše po-
třebné na další den a odpoči-
nuli  si.  Celý  výlet  byl  naučný, 
ale  také  velmi  zábavný  a  já 
doufám,  že  nebyl  poslední. 
Cestu domů někteří trávili nad 
knihou a jiní zpívali. Děkujeme 
paní učitelce Veselkové a Fin-
sterlové, že to s námi ve zdraví 
vydržely až do konce.

Barbora Vykydalová

ČTENÁŘSKÝ KLUB KÁČKO

Zeměměřičský kurz 
Školní rok 2019/2020 nezačal pro žáky třídy 2. L ve školních lavicích, jak 
je obvyklé, ale zcela novou životní zkušeností – zeměměřičským kurzem. 
V areálu TZ Svratouch byli postaveni před nelehký úkol, museli zmapovat 

prostor  místního  tábora  
i jeho nedaleké okolí. Lyceáni 
se  však  skvěle  vypořádali  
s nástrahami  zeměměřičské 
práce  i  počáteční  nepřízní 
počasí.  Odměnou  se  jim 
stala  krásná  barevná mapa, 
která  nyní  zdobí  jejich 
kmenovou třídu.

Mgr. Lenka Hrbáčková

Zprávy z DM
Prázdniny uběhly jako voda a v neděli 1. září jsme na DM přivítali nové 
studenty.  Po    návratu  z  adaptačního  kurzu  se  naši  „prváci“  postupně 
zabydlovali na svých pokojích a zvykali si na neznámé prostředí ve škole 
i na internátu. 
Začátkem října jsme na DM zahájili obvyklou zájmovou činnost a pravi-
delné kroužky. Cvičení v posilovně probíhá pod vedením vychovatelek 
p. Machorkové a p. Vafkové, diskuzní kroužek Jen tak organizují p. Bla-
hová a p. Gnipová. P. Vafková otevřela bohatě zásobenou knihovnu DM, 
kde si žáci mohou nejen vypůjčit knihy, ale také vyzkoušet hru Tantrix.  
S p. Gnipovou se „prváci“ vypravili na poznávací literární stezku po sto-
pách Muřinoha a Krchomilky a s p. Blahovou na vycházku k biocentru. 
Studenti 2. ročníků docházejí do tanečních kurzů p. Bílka ml., kde začát-
kem října absolvovali již svoji první prodlouženou ve stylu disco.   

   Mgr. Darina Gnipová 
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PROGRAM PRO RODIČE S DĚTMI  LISTOPAD 2019 

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

středy Z A V Ř E N O                Seniorský klub 
                

 
čtvrtky 

9:00 HRÁTKY 
S DĚTMI 

10:00 VOLNÁ HERNA 

Z A V Ř E N O 

 
 

19. 11. 2019   Advent přichází výtvarná dílna 

 
 

PROGRAM SENIORSKÉHO KLUBU 

6. 11 Cvičení 
13. 11 Hrátky 

20. 11. Zajímavé články a retro výstava 

27. 11. Soutěž o nej jablkovou buchtu 
  

 

Činnost centra je financovaná z prostředků Pardubického kraje a města Jevíčka. 
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SUEZ Využití zdrojů a. s. informuje
Vážení občané, producenti odpadu,
v poslední době se velmi často stává, že při svozu druhotných surovin, 
zejména  plastů,  nápojových  kartonů  a  papíru,  obsahuje  příslušná  su-
rovina velké množství nesourodých (nerecyklovatelných) příměsí, které 
po vytřídění na  třídící  lince naše  společnost musí  likvidovat  za nákla-
dy, které neodpovídají dohodnutým cenám za sběr, svoz a odstranění 
druhotné suroviny. Největší množství příměsí  je z kategorie směsného 
komunálního  odpadu,  ale  jedná  se  často 
i  o  nebezpečný  odpad,  výjimkou  není  ani 
mrtvé zvíře nebo zbytky z domácí zabíjačky. 
Upozorňujeme tedy na to, abyste do sepa-
račních nádob ukládali pouze ty druhy od-
padu, ke kterým jsou určeny. Děkujeme, že 
třídíte správně.
Ing. Oldřich Dryšl
obchodní manažer
Recyklace a využití odpadů Česká republika
Divize JIHOVÝCHOD
K Lipníkům 31, 680 01, Boskovice
Mob: +420 724 761 641
Zákaznická linka: 800 102 000 - www.suez.cz

TC JEVÍČKO – ROZLOUČENÍ SE SEZONOU
V sobotu 5. 10. 2019 proběhlo  již po osmnácté tradiční  tenisové roz-
loučení s tenisovou sezonou. Opět pod záštitou Pojišťovny GENERALI, 
zastoupenou Ladislavem Šponerem, které děkujeme za pomoc při této 
akci.
I  přes  nepřízeň počasí,  které  znemožnilo  tradiční  tenisové deblíky,  se 
sešlo na třicet příznivců tenisu a Žlíbek celkově. V hale jsme postavili tři 
stoly a proběhl deblový turnaj v pingpongu, kterého se zúčastnilo devět 
dvojic různého složení. Zvítězili všichni, kteří se zúčastnili. Po sportovní 
akci byl připraven výborný guláš, který jsme si pod vedením „jevíčského 
Pohlreicha“ Pavla Liebla sami uvařili, kuřecí steaky, sladkosti od našich 
žen a soudek piva.
Takže příští rok opět s GENERALI, s lepším počasím v zádech a s mini-
málně stejně dobrou účastí jako letos.
Děkujeme všem,  kteří pomohli při organizaci  této naší  tenisové akce,  
a GENARALI obzvlášť.

Za TC Jevíčko Radomil Sedlák

Setkání bývalých sousedů
Dne  21.  9.  2019  se  uskutečnilo  první  setkání  bývalých  sousedů  z  tzv. 
SPOŘITELNY (naproti věži). Sešlo se nás celkem 16. Nejstarší účastnici 
bylo 93 roků. Byly pozvány i bývalé pracovnice Spořitelny. Nejprve jsme 
se vyfotili, abychom měli památku.
Místo  focení bylo určeno  velmi  starou  fotografií,  kde bylo  zachyceno 
bourání starého domku, kde potom byla postavena nová budova - viz 
fotografie. Na fotografii je zachycen i jeden budoucí obyvatel. 
Potom následovala prohlídka domu, kterou nám umožnila paní Věra Ka-
derková, za což jí velice děkujeme. Tato návštěva v nás vyvolala mnoho 
vzpomínek, protože jsme žili jako jedna rodina a spousta z nás se zde 
narodila.
Společně  jsme sportovali, hráli divadlo, šili na panenky, vařili, atd. Pak 
následoval společný oběd, kde jsme mohli vzpomínat na všechny udá-
losti, které  jsme prožili. Neobešlo se to bez emocí, protože  jsme pro-
hlíželi i společné staré fotografie. Rovněž musíme poděkovat paní Mgr. 
Heleně Ulčové za poskytnutí starých snímků a paní Dagmar Schneide-
rové z informačního centra za umožnění prohlídky věže. Všem se setkání 
moc líbilo a rozešli jsme se s tím, že se zase za rok sejdeme.

Miroslava Ambrozová

 Ilustrační foto
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Město Jevíčko 

Vás srdečně zve na  

Koncertní recitál 
                  operního pěvce Václava Marka 

 
 
 
  
                                                                                                                    
 

 
 

 
 
                            

                                  s klavírním doprovodem Ivany Svojanovské 
                                

 
čtvrtek 21. listopadu 2019  

v 18:00 hodin v Synagoze v Jevíčku 
 

Můžete se těšit na známé i neznámé melodie v podání emeritního sólistu 
Slezského divadla s vyprávěním o životě na „operních prknech“ 

 
Vstupné 70,- Kč 

 
  Gymnázium Jevíčko 
    Vás srdečně zve na  

Nabídka: 
 Obory čtyřleté gymnázium a Kombinované lyceum 
 Ukázka celé školy, sportovišť a Domova mládeže (internát) 
 Možnost návštěvy výuky  
 Přehled volnočasových aktivit 
 Testy profesní orientace 

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

www.gymjev.cz

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ
ve čtvrtek 7. listopadu 2019 
v budově Gymnázia Jevíčko 
od 8.00  do 16.00 hodin
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V listopadu to bude 30 let od sametové revoluce, 
kdo chcete zavzpomínat společně s jevíčskými skauty, přijďte 

k soše sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Jevíčku 
a nezapomeňte si vzít svíčku.

30 LET SVOBODY
17. listopadu 2019 v 18.00 

vánoční dekorace, svíčky, med, medovina, perníčky,  
háčkované zboží, šité dekorace,  

koření, nakládané sýry, čaje, maďarské klobásy

vystoupení dětí z I. a II. MŠ, taneční kroužek školní družiny
literárně dramatický obor ZUŠ Velké Opatovice
taneční skupina BEZ HRANIC, dílnička pro děti

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO – punč, klobásy, vánoční štoly

ADVENTNÍ TRHY
Město Velké Opatovice - odbor kultury

pořádá

30. listopadu 2019  9-16 hod.
VELKÉ OPATOVICE

Moravské kartografické centrum



www.jevicko.cz

                     Listopad 2019   / 13Měsíčník města Jevíčka

1. 12.   1. adventní neděle
Dárečková neděle v knihovně na Zámečku
13:00  otevření adventního trhu
14:00  zapálení adventní svíčky a vystoupení dětí ZŠ Jevíčko
17:00  odchod andělského lampionového průvodu od Zámečku
17:30  rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí  
 a vystoupení žesťů ZUŠ Jevíčko 

8. 12.    2. adventní neděle
15:00  Mikulášský karneval s nadílkou  
 v sále hotelu Morava 

13. 12.    Vánoční jarmark
8:00 – 16:00   Palackého náměstí 

15. 12.   3. adventní neděle 
15:00  Koncert žáků a učitelů ZUŠ  
 v Jevíčském kostele

ADVENT 2019
                v Jevíčku

Přehled akcí Jevíčko LISTOPAD 2019
6. 11. – 20. 11. Bazar vyřazených knih, městská knihovna 
7. 11.  08:00 Den otevřených dveří  
  Gymnázium Jevíčko
11. 11. 16:00 14. zasedání zastupitelstva města,  
  zámeček
13. 11. 18:00 HaJaJi, Kavárna – Bar 2. Svět
14. 11. 18:00 Autorské čtení s Ondřejem Hložkem, 
    sál zámečku
15. 11. 19:00 Hradišťan, sál hotelu Morava
17. 11. 18:00 30 let svobody, vzpomínka sametové  
  revoluce, Palackého náměstí
17. 11. – 17. 12. Hledáme Rychlé šípy, soutěž
21. 11. 18:00 Koncertní recitál Václava Marka,  
  synagoga
22. 11. 18:00 Senegal s manžely Špillarovými,  
    sál zámečku
29. 11. 19:00 Podzimní jazzování 
  Kavárna - Bar 2. Svět
30. 11.  09:00 Volejbalový turnaj Srstka open 
    Žlíbka a tělocvična ZŠ

Zpracovalo TIC Jevíčko,  e-mail:  infojevicko@seznam.cz, tel.: 461 542 812
Grafická úprava: RUSTIKA
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Bazar vyřazených knih
Od 6. listopadu do 20. listopadu 
2019 bude probíhat  v prostorách 
knihovny a zámečku bazar vyřaze-
ných knih.
Knihy budou připraveny v provoz-
ní době knihovny. 
Přijďte si vybrat.

Pondělí  12.30 - 18.00
Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Středa 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00
Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 17.00
Pátek  ----------- ------------
Sobota 8.00 - 11.00

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 18.00 hodin.
Sál zámečku 

Autorské čtení s Ondřejem Hložkem 
v rámci cyklu Spisovatelé 
do knihoven.
Máme  jedinečnou  šanci  poznat  na 
vlastní oči  i uši novou generaci čes-
kých básníků a literátů
Nenechte si ujít.

Autor  se  narodil  17.  března  1986  
v  Opavě.  Po  vystudování  Slezského 
gymnázia v Opavě absolvoval baka-
lářský obor Česká literatura na Slez-
ské univerzitě v Opavě.

Městská knihovna Jevíčko
Vydal  knižně  sbírky  Tížiny  (Dalibor  Malina, 
2011),  Domů  (Srdeční  výdej,  2013),  Ulicí  Dolo-
rosa (Pavel Kotrla - Klenov, 2017), Teď (Protimluv, 
2017), elektronicky vyšla skladba Otluky (Zájezdí, 2013).
Publikoval  v  časopisech  Host,  Tvar,  Texty,  Aluze,  Protimluv,  Listy, 
Nové břehy, H_aluze, Souvislosti, Literární.cz, Weles, Polí5, Partony-
ma, iLeGaLiT, Hebenon, Poiesis, Prae, Helikopter, Posed i jinde.
Výběr z jeho básní zazněl v rozhlasovém magazínu Zelené peří (2006 
a 2010), v pořadu Radia Wave s názvem Liberatura (2013) a v pořadu 
Den z Opavy na stanici Český rozhlas Vltava (2016).
Jeho  básně  byly  přeloženy  do  řady  evropských  jazyků:  angličtiny, 
francouzštiny, italštiny, slovinštiny, maďarštiny, polštiny, rumunštiny, 
bosenštiny a slovenštiny.
Editorsky,  popřípadě  textově,  se  podílel  na  příležitostných  tiscích  
s  názvem  Víme  o  sobě  (výbor  z  poezie  děkana  Josefa  Veselého, 
2011), Opava Východ Zpáteční (sborník k 790. výročí založení města, 
2014) a Jako v nebi, tak i na zemi - Petr Bezruč 1867-2017 (antologie 
k 150. výročí narození).
Recenzemi a esejisticky pravidelně či sporadicky přispívá do kulturní 
revue Protimluv,  literární  revue Weles,  literárního obtýdeníku Tvar, 
časopisu Texty a dalších.
Pořádá na Opavsku více či méně pravidelné kulturní akce se zamě-
řením na literaturu.

V pátek 22. listopadu 2019 v 18.00 hodin, sál zámečku, vás 
srdečně zveme 
na cestovatelskou  bese-
du se známými manželi 
Špillarovými.
Tentokrát  nás  zavedou  do  Sene-
galu. 
Těšit se můžete na poutavé a vtip-
né vyprávění a skvělé fotografie.

Vánoční čas se blíží a my vás srdečně zveme na první 
adventní neděli – 1. prosince 2019.

Informace z Pardubického kraje - Burza filantropie v Poličce vynesla téměř 250 tisíc korun
(11.10.2019) 
Pardubice – Areál firmy Medesa v Poličce se stal ve středu 9. říj-
na dějištěm prvního kola podzimní Burzy filantropie pro okres 
Svitavy. Devět donátorů z řad veřejné správy a firem bylo připra-
veno finančně či jinak podpořit prospěšné projekty šesti nezis-
kových organizací. Vybraná částka se vyšplhala bezmála na 250 
tisíc korun. 
Předposlední Burza filantropie tohoto roku měla v Poličce svou pre-
miéru.  „Burza  filantropie  v  Pardubickém  kraji  již  zajistila  podporu 
prospěšným projektům neziskových organizací přesahující částku 10 
milion korun. Stalo se tak v rámci osmého ročníku burzy v Poličce, kde 
donátoři podpořili projekty neziskových organizací částkou 246 tisíc 
korun,“  sdělil  radní  Pardubického kraje Pavel  Šotola  zodpovědný  za 
sociální péči a neziskový sektor a dodal: „Velké DÍKY patří všem doná-
torům, kteří tento projekt podpořili v minulosti a podporují v součas-
nosti. Velmi si toho vážím.“ 
První podpora donátorů směřovala do Nadace Josefa Plívy na projekt 
„Pergola, zákoutí pro malé i velké“. V přilehlé zahradě sídla organizace 
vznikne místo 30 let starého skleníku nová pergola. Využívat ji budou 
nejen klienti z organizace Děti patří domů, ale i z řad návštěvníků na-
dace. Projekt „Pravidelná muzikoterapie pro uživatele denního stacio-
náře Litomyšl“ organizace Ruka pro život získal od donátorů nejvyšší 
finanční podporu. Cílem projektu je zprostředkování relaxace, hudeb-
ního zážitku a neverbální komunikace klientům denního stacionáře. 
Děti z rodin v obtížné životní situaci jezdí na statek ve Vendolí rozví-
jet své sociální dovednosti. Protože se  tam nedostanou hromadnou 

dopravou a auto  rodiny často ani nevlastní,  „Svozem do Vendolí“  je 
dopravují pracovníci organizace Bonanza Vendolí sami. Současné vo-
zidlo ale pomalu dosluhuje. Díky získané finanční částce se bude moci 
zakoupit  zánovní  dodávka.  Prezentace  svitavské  charity  plná  emocí 
představila projekt „Ateliér plný života – podpořte nás v tvoření“. Díky 
štědrosti donátorů si budou moci v centru denních služeb Světlanka, 
kde podporují osoby se zdravotním postižením a seniory, nakoupit vy-
bavení  do  výtvarného  a  šicího  ateliéru,  nebo materiál  do  korálkové 
dílny a dřevodílny. 
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HLEDÁME RyCHLÉ ŠÍPy!
Kdesi  v uličkách staré části města  se ztratily Rychlé  šípy – Mirek 
Dušín,  Jarka  Metelka,  Jindra  Hojer,  Červenáček  a  Rychlonožka. 
Zkuste je najít a zachránit! Od 17. listopadu do 17. prosince bu-
dou umístěny figuríny celé pětice chlapeckého klubu kdesi v místě 
ohraničeném  červenou  čarou  na mapě.  Figuríny  podle  komiksu, 
který kreslil Jan Fischer, jsou v téměř životní velikosti a stojí (všech-
ny pohromadě) na neznámém vyvýšeném místě – na balkóně, pa-
vlači,  střešním výklenku, ochozu a podobně. Figuríny  jsou dobře 
viditelné  přinejmenším  z  přilehlé  ulice  či  náměstí,  prostě  běžně 
dostupného veřejného prostranství – stačí se jen dobře dívat.

 

Úkolem vás – pátračů,  je objevit místo s Rychlými šípy a vyfoto-
grafovat jej nebo nakreslit. Fotky s nalezeným klubem RŠ posílejte 
se svým jménem a názvem ulice či náměstí, ze kterého jste Rychlé 
šípy objevili na adresu: petrp@stinadla.cz. Obrázky se svým jmé-
nem můžete  přinést  přímo  do  Turistického  informačního  centra  
v Jevíčku během jeho běžné provozní doby. Uzavírka soutěže je 16. 
12. 2019 do 24h. Vyhlášení soutěže proběhne v úterý 17. 12. v 18h 
v synagoze, kde budou vylosováni tři soutěžící.
Vy, KTEŘÍ BUDETE MÍT ŠTĚSTÍ A NAJDETE, NEVyZRAZUJTE 
PROSÍM MÍSTO. NEKAŽTE HRU OSTATNÍM!
Hledá se v Brně, Praze, Kroměříži a  ještě v dalších městech. Více  
o hře, pravidla a vše ostatní na stránkách Sdružení přátel Jaroslava 
Foglara, které tuto pátračku pořádá!

Petr Prosser

Podpořen byl také projekt organizace DOMOV Bystré s názvem „Po-
moc je možná, jen se k ní dostat“. Zakoupením staršího automobilu tak 
zajistí dostatečný počet vozů pro výkon pečovatelské služby, bez jejíž 
pomoci  by  senioři  a  osoby  se  zdravotním postižením  nemohli  jinak 
zůstat v domácím prostředí, kde prožili celý život. Poslední prezentu-
jící organizací bylo Středisko rané péče. Projekt „Zážitkový pobyt pro 
rodiny s dětmi s handicapem“ má za cíl těmto rodinám z Pardubického 
kraje na čtyřdenním pobytu v nádherném prostředí Hostýnských Vr-
chů nabídnout netradiční aktivity –  jízdy na speciálních buginách, se 
psím spřežením, kolečkových plachetnicích,  ale  i plavání. Rodiny  tak 
budou moci plnohodnotně využít volný čas a odreagují se od každo-
denních starostí. 
O koncept Burzy filantropie projevili  zájem zástupci  z městské  části 
Praha 10. „Díky článku v časopise jsme objevili půvab Burzy filantropie 
– propojení neziskového a soukromého sektoru, které zastřešuje kraj 
nebo radnice. Proto se o burzu více zajímáme a hodláme ji přenést do 
místních podmínek Prahy 10,“  vyjádřila  se o burze Simona Šimková, 
asistentka členů RMČ, která byla hostem na poličské burze. 
Své putování po Pardubickém kraji zakončí dobročinný projekt ve stře-
du 23.  října  již po osmé v Ústí nad Orlicí. Místem konání bude opět 
Hotel UNO. Letošní poslední burzy se zúčastní více donátorů. Tím se 
zvýšila možnost získat větší finanční obnos. „Proto jsme rozhodli, že k 
6 postupujícím projektům, přidáme ještě další 4, které budou mít na 
prezentaci zkrácený čas,“ sdělila ředitelka pořádající Koalice nevládek 
Pardubicka Jana Machová. 
Burzu filantropie pořádá od  roku  2011 Koalice  nevládek Pardubicka 
společně s Pardubickým krajem. Dosud bylo podpořeno více jak 300 
prospěšných projektů v celkové výši 10 161 640 korun. Bližší informace 
o projektu naleznete na webových stránkách www.burzafilantropie.cz/
pardubickykraj.
Zdroj: webové stránky Pardubického kraje
Poznámka: Město Jevíčko je pravidelným účastníkem a donáto-
rem Burzy filantropie pro okres Svitavy. Letos jsme částkami po 
pěti tisících podpořili Charitu Svitavy, Nadaci Josefa Plívy ze Svi-
tav a Denní stacionář Ruka pro život v Litomyšli.
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VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

přijme
pro Pracoviště vodovodů v Jevíčku

* ODPOČTÁŘE VODOMĚRŮ *

pro Jevíčko a Chornice

na dohodu o práci konané mimo hlavní pracovní poměr
(pracovní činnost vhodná i pro studenty a pro důchodce)

Požadujeme:

• dobrý zdravotní stav (práce v terénu)
• pracovní nasazení, samostatnost

NÁSTUP MOŽNÝ od 1. 2. 2020

Bližší informace získáte:
Pracoviště vodovodů Jevíčko - vedoucí Jan Doležel, mobil: 724 121 507

nebo VHOS, a. s., Útvar ŘLZ, Nádražní 1430/6, Moravská Třebová -
Bc. Vladimíra Kadlecová, tel.: 461 357 142, e-mail: Uv.kadlecova@vhos.cz.

Hledám ke koupi rodinný dům.
Opravy mi nevadí. Tel.: 731 371 562.

DUBOVÉ BRIKETY                

CENOVÁ AKCE  
do 30. 11. 19 
Lisované BRIKETY čistě z dubu bez dalších příměsí a 
pojiv (dl. +/- 8 cm, průměr 8 cm, tzv. PUK). 

 Balení 15 kg PE pytel .. à 85,- Kč   

*) Volně ložené 1 tuna .. 4500,- Kč 

Mob.: 777 588 659 

www.garanto.cz, garanto@email.cz     
Sklad: GARANTO s. r. o., Olomoucká 774, 569 43 JEVÍČKO 
*Volně ložené – POUZE VLASTNÍ ODVOZ. 

 IČ: 24207038, DIČ: CZ24207038, uvedené ceny jsou vč. 15 % DPH. 
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1909  - Při bouři s velkým lijavcem v Chornicích udeřil blesk do něko-
lika mandelů, které zapálil, v Jevíčku udeřil do dvorce Pospíšila  
(v Chornické ulici č. p. 435), následoval úder do hostince „U Drač-
ků“ a prst boží sáhl také na katolickou re-
zidenci hostinec „U Pelclů“ (Kostelní ul. č. 
p. 47), kde rozbil komín a udělal několik 
děr do stropu.

    - V Jevíčku v Kostelní ul. – dům v příze-
mí (dnešní kino č. p. 40) koupila katolic-
ká  farnost,  vznikl  dům  „katolický“,  roku 
1913 byl přestavěn na jednoposchoďový 
se sálem a jevištěm.

    -  V  Jevíčku  byla  snaha  založit  cukrovar.  
V  Záloženském  domě  se  sešlo  na  „200 
řepařů“.  Bude-li  se  na  Malé  Hané  pěs-
tovat  cukrovka na 6 000 měřicích  (1 200 ha)  ročně, postačí  to  
k provozu cukrovaru. Chtěli jej postavit, ale dohadovali se, kde 
by měl stát. Musí stát u dráhy, mít dostatek vody,  levný dovoz 
vápna a  laciné uhlí. Akcie měla stát 500 K, pro drobné  rolníky 
méně. I když se cukrovar nepostavil, může čtenáře zajímat, kdo 
se na té schůzi dal slyšet: Eduard Rovner, Podivínský z Jaromě-
řic, Pospíšil, nájemce velkostatku v Jevíčku, Dürr a Fikr z Velkých 
Opatovic, předsedou přípravného výboru byl G. Riedl, velkostat-
kář z Borotína. Snaha byla, ale cukrovar Malou Hanou nespatřil.

    -  V Jevíčku znali stavební zákon. Z dopisu Augustinu Khossovi ze 
Sterneggu, c. k. okresnímu hejtmanovi v Moravské Třebové:

  1) Jak mohla úřední komise schválit za vhodnou místnost pro 
židovskou  soukromou  školu  v  židovské  obci  jevíčské,  když 
podlaha této místnosti leží 25 cm pod úrovní ulice, když pro 
školy je žádáno 65 cm nad úrovní ulice, pro soukromé školy 
30 cm nad úrovní ulice.

  2) Následkem toho se vlhkost místnosti nedá vůbec odstranit, 
omítka měla být asfaltová, ne cementová, která vlhkost ještě 
zvyšuje.

  3) Je-li známo Vašemu blahorodí, že nad místností jsou soukro-
mé byty, oddělené od sebe dutou zdí prkennou 15 cm, když 
mají být zdi nejméně 30 cm silné. Tolik k 1. 10. 1909.

    - V Jevíčku silnice k nádraží, když naprší, často bývala zatopena  
a město Jevíčko bylo odříznuto od nádraží. Silnice je v katastru 
jaroměřickém a Jaroměřice nechtějí přistoupit k regulaci poto-
ka. Byly chvíle, kdy lidé silnici šlapali, nesouce boty a punčochy 
v  rukou. Někdy silný muž dámy přes vodu přenesl, někdy celá 
společnost čekala, až přijede nějaký povoz, který je na nádraží 
doveze. – NMH 1909

    - V Jevíčku na konci dnešní Třebovské ulice byl opraven sádek  
u Sv. Trojice. Za tři a půl dne tam zdarma navozil s párou koní 
57 vozů hlíny p. Emanuel Bubeník z Třebovské ulice, jehož grunt 
dnes již neexistuje.

    -  V  Jevíčku  v  dvoraně  Záložny  byla  
8. 11. valná hromada akcionářů pivo-
varu  (založeného  r.  1896)  za  přítom-
nosti  688  akcií.  Dividenda  byla  4%. 
Předsedou společnosti byl Podivínský 
z Jaroměřic.

    -  V  Jevíčku  Silniční  výbor oznámil  veřejnosti,  že podle  zákona  
z 31.  12.  1879 vozy, na které  je naloženo přes 1 600 kg, musí 
mít na veškerých silnicích loukotě 10 cm široké, naloženo-li přes 
3 500 kg loukotě 15 cm široké. A vozy budou na silnicích kont-
rolovány.

    - V Jevíčku pobylo v době od 27. – 30. 8. císařské vojsko o síle 62 
důstojníků, 908 mužů a 54 koní.

    - Počty žáků na školách: obecná 353 žáků, měšťanská, dívčí 123, 
měšť. chlapecká německá 67 žáků, v kterých z Jevíčka bylo jen 9 
žáků. Reálka 196 studentů.

    Vrážné  33  Roubanina  174  Jaroměřice   327
    Trnávka  144  Bezděčí          51  Deštná               169
    Pěnčíkov  45  Stará Roveň   39  Borotín             175
    Bohdalov  57  Lázy               26  Velké Opatovice  343

Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech končících – 9
    Kladky      167  Vranová Lhota  149  Cetkovice            239
    Pohora        47  Hartinkov       65  Uhřice                  88
    Úsobrno     165  Bělá                154     Biskupice            162
    Chobyně    43  Šubířov           127  Horní Štěpánov   398
    Německé školy uvedeny nejsou.
    -  Občané  Jevíčka  a  okolních  obcí  uznávali  Brno  jako  tehdejší 

hlavní město Moravy a má mít pěkné divadlo, které snad  jed-
nou uvidí, či také navštíví, proto na jeho stavbu věnovali: Jevíčko  
1 022 K, Biskupice 7 K, Borotín 50 K, Cetkovice 125 K, Deštná 18 
K, Chornice 16 K, Jaroměřice 110 K, Kladky 60 K, Vranová Lhota 
3  K,  Velké Opatovice  401  K,  Roubanina  25  K,  Horní  Štěpánov  
28 K, Šubířov 6 K, Trpín 2 K, Uhřice 12 K, Úsobrno 29 K, Vrážné 
42 K, Vysoká 8 K, tak se z osmnácti obcí sešlo celkem 1 964 K.

    - I když existovala tkalcovna s mechanickými stavy v Chornicích, 
ve Smolné, Maloníně a Bělé, byli stále ještě domácí tkalci. Bělá 
86, Malonín 20, Smolná 10, celkem 116 obyvatel. „Hotové dílo“ 
odváděli:  Ignác  Kouřil  z Malonína  č.  4  vozil  dílo  od  11  tkalců  
z Bělé, 5 z Malonína a ze Smolné od jednoho, celkem 17 tkalců 
do  Brna,  kde byla  jemná  tkanina  dobře  placena. Ostatních  99 
tkalců dodávalo utkané plátno každé pondělí, každý týden třemi 
vozy do Svitav následujícím firmám: Pirsch 28, Gerlich 13, Weiss 
od 7, Schiler a Helar každý od jednoho tkalce. – Podrobnou zprá-
vu zpracoval Josef Kobza, řídící učitel v Bělé.

    - Ve Velkých Opatovicích parní mlékárna nakupovala od rolníků  
z jednotlivých obcí následující množství mléka:

    1. Velké Opatovice  318 351 lt.   10. Smolná      22 837 lt. 
    2. Cetkovice      79 503    11. JEVÍČKO      20 607
    3. Borotín        66 018    12. Bezděčí u Vel.O.  18 269
    4. Uhřice        61 929    13. Roubanina    15 785
    5. Bělá          34 960    14. Svárov       14 566
    6. Světlá         41 391     15. Skoč. Lhota      9 969
    7. Korbelová Lhota  32 419     16. Malonín        5 986
    8. Brťov          30 580    17. Březinka        5 126
  9. Malá Roudka      23 170     18. Vel. Roudka      5 057
                      Celkem za rok       806 535 lt
    Za 1 % tuku se platilo 32 haléřů.
    Za mléko z 18 obcí zaplaceno 95 285,32 K.
    -  Ve  Vysoké  uhořela  78letá  Františka  Bubeníková  v  předsíni  

v černé kuchyni, když se naklonila k ohni, vzňal se na ní šat, na 
pomoc tam nikdo nebyl.

    - Ve Vysoké postavili novou hasičskou zbrojnici. Obec darovala 
230 K a veškeré stavební dřevo za 500 K.

1919  - V Jevíčku byla dána do provozu II. mateřská škola v Okružní ul. II.  
… i já jsem ji navštěvoval …

    - 30. 5. sloučena Židovská obec s městem Jevíčkem a toho dne 
též zrušena židovská škola s vyučovacím jazykem německým.

1929  - Jevíčko 19. 6. navštívil první prezident ČSR T. G. Masaryk. Byl 
přijat na Palackého nám., poobědval v sále na sanatoriu, proto 
sanatorium změnilo název ze Zemské na Masarykovo sanatori-
um …

    - Z Biskupic do Nectavy byla stavěna nová silnice, kdy byl naváž-
kou zeminy zahrnut do výšky 9 metrů kmen historické borovice  
u silnice stojící. Obec silnice stála 20 000 Kč.

    - V Chornicích se jednalo o zakoupení nových zvonů, aby nahra-
dily odebrané zvony v době  I.  světové války. Chornice koupily 
zvony dva s německým textem, Vrážné s Bezděčím zvon jeden, 
na který občané objednali český nápis. Chorničtí představitelé 
se  jeli  do  Brna  ke  zvonaři  Hillerovi  podívat,  jak  lití  zvonů  po-
kračuje. Český nápis na  zvonu darovaný Bezděčím a Vrážným, 
musel zvonař odstranit a zvon byl litý bez textu. Když byly zvony 
přivezeny do Chornic a byly svěceny, občané Bezděčí a Vrážného 
se divili a hledali český text na zvonu, který darovali. Možná je to 
onen zvon, který přečkal II. světovou válku a ve věži zůstal. 

Zpracoval František Plech

Tým Jevíčského zpravodaje přeje panu Plechovi brzké uzdravení. 
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Společenská rubrika
říjen 2019

Naši jubilanti: 

Františka Písková 
František Svojanovský 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Adéla Jakabová
Blahopřejeme rodičům i dětem

Z našich řad odešli:

Renata Pospíšilová 
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice
Ohlédnutí za „propršeným“ kaléškem 2019

Od rána prší, prší a prší a  jak by  řekl 
klasik chvílemi i „chčije“, ale nás to ne-
odradí a scházíme se v tuto proprše-
nou  sobotu 5.  10.  2019  v Biskupicích 
při 21. ročníku festivalu slivovice „Bis-
kupické  kaléšek“,  abychom  koštovali 
bílý lahodný mok a samozřejmě se ba-
vili při bohatém kulturním programu. 
Bohužel nás tedy po předešlých dva-
ceti  ročnících,  které  vždy  provázelo 
pěkné počasí, někdy na toto roční ob-
dobí  až neuvěřitelně  slunečné a  tep-
lé,  letos počasí zradilo. Nezbývá nám 
tedy nic jiného, než doufat, že jsme si 
smůlu vybrali a budoucích dvacet roč-
níků nám počasí bude opět přát.
Kaléšek  jsme  zahájili  na  návsi  otevřením  nově  opraveného  úseku  krajské  komunika-
ce  procházející  obcí,  která  navázala  na  první  etapu  z  let  2009-2010.  Stříhání  pásky  se  ujali 
radní  za dopravu Pk pan Michal Kortyš,  radní  za  regionální  rozvoj Pk paní Hana Štěpánová, 
ředitel  SÚS  Pk  pan Miroslav Němec,  ředitel  realizující  firmy M-Silnice  a.s.  pan  Lukáš Horčík  
a starosta obce Dalibor Šebek. Poté jsme se v průvodu vydali na zahájení kaléšku do technic-
kého zázemí obce, kde poté nechyběl bohatý kulturně-společenský program doplněný histo-
rickými velocipedy, tombolou, prohlídkou místní pálenice, možností koštu nejenom soutěžních 
vzorků slivovice a další doprovodný program. Zvláštní obdiv letos patřil cyklistům, kteří i přes 
nepřízeň počasí změřili své síly v tradičním závodě od pálenice k pálenici. Současně byla při-
pravena v objektu bývalé „béčárny“ výstava „historické fotografie z obecní kroniky“, která ná-
vštěvníky velice zaujala.
V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 62 vzorků, které byly degustovány a následně vy-
hodnoceny  porotou,  která  pracovala  ve  složení  -  Pavel  Továrek,  Josef Musil, Miloš  Vašíček, 
Zdeněk Hader, Jan Szantay, Jiří Šnobl, Jan Ošlejšek. Děkujeme všem, kteří vzorek do soutěže 
dodali a tím kaléšek podpořili. 

1. místo: Miroslav Frumolt, Biskupice, švestka 53 %,  
vypálený v roce 2018 v palírně Biskupice; 

2. místo: Josef Havránek, Olomouc, švestka 53 %, 
 vypálený v roce 2019 v palírně Biskupice;

3. místo: Václav Přichystal, Zálesí, višeň 53 %,  
vypálený v roce 2010 v palírně Jevíčko; 

4. – 5. místo: Miloš Vykydal, Jevíčko, švestka 54 %,  
vypálený v roce 2019 v palírně Biskupice  
a Romana Tichá, Jevíčko, meruňka 52%,  
vypálený v roce 2019 v palírně Biskupice. 

Z dodaných soutěžních vzorků, 
které mimo jiné mohli návštěvníci 
hodnotit pro cenu publika, bylo 
vybráno pro charitu Moravská 
Třebová  
4 730,-Kč.
Cenu publika získala Kateřina 
Doleželová, Biskupice, jablko 52 
%, vypálené v roce 1989 v palírně 
Biskupice.

Ocenění kaléšku s porotou

Výstava

Košt

Z palírny
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Organizace  a  příprava  kaléšku  vyžadu-
je  značné  nasazení  ochotných  a  vstřícných 
lidí,  bez  kterých  bychom  se  neobešli.  Proto 
všem těmto ochotným lidem velice děkujeme  
a doufáme, že nám i pro příští rok zachovají 
přízeň, protože málo platné, těchto lidí je čím 
dál tím méně. Taktéž děkujeme za spoluprá-
ci pálenici  Biskupice Still  s.r.o.  a  firmě HAPE 
Brno.  Zvláštní  poděkování  patří  také  všem 
sponzorům, kteří kaléšek podpořili.
Tak se potkáme opět za rok 3. října 2020 při 
22. ročníku kaléšku.

Organizační tým kaléšku

Fotogalerii k akci je možno shlédnout 
na www.biskupice.cz.

Vystoupení Duo Jamaha

Zahájení kaléšku

Vítěz kaléšku Miroslav Frumolt

Vítězka ceny publika Kateřina Doleželová
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
listopadu: 

 Ladislav Blažek
 Irena Vašíčková
 Jaroslav Bušina
 Stanislav Popelka
 Leoš Machatý
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci  
Chornice: 

 Jindřich Bílek
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Výlet za poznáváním 
Počátkem  školního  roku  se  vypravily  děti 
z  mateřské  školy  na    Cimburk.  Tentokrát 
byla  akce  zaměřena  na  poznávání  přírody. 
Děti  rozlišovaly  stromy  listnaté  a  jehličnaté, 
poznávaly  modřín,  smrk  i  břízu.  Prohlédly 
si  mraveniště,  vyzkoušely  jak  barví  bezinky, 
natrhaly  šípky  na  zdravý  čaj.  Předvedly  také 
své  houbařské  znalosti,  bezpečně  poznaly 
bedle, babky  i  suchohřiby.  Společnými  silami 
postavily  „dědečka  mecháčka“  –  strážce 
lesa……věříme, že na nás počká, až přijedeme 
příště.     

Za MŠ Hana Němcová

Shrnutí činnosti SDH Chornice
Jak se rok s rokem sešel, nastal pro nás čas bilancování, co 
jsme udělali a neudělali.
V  letošním  roce  jsme  zahájili  sezonu  20.  4.  2019  v  obci 
Kozlany na Vyškovsku, kde je soutěž s ps-8. Naši hasiči jeli 
obhájit prvenství z loňského roku a to se jim také povedlo… 
18. 5. se konalo okrskové cvičení na Hartinkově, kde se naši 
hasiči umístili na 1. místě.
15. 6. proběhly závody v obci Radkov. Sraz veteránů s ps-8, kde se umístili na 1. místě.
22. 6. byl pro nás velkým dnem, kdy nám obec Chornice slavnostně předala novou hasičskou 
zbrojnici.  Na  tuto  akci  se  sjelo  velké  množství  zástupců  okolních  sborů,  ale  i  z  kraje.  A  aby 
nám  krásně  sloužila,  byla  slavnostně  posvěcena.  Tímto  bychom  chtěli  velmi  poděkovat  všem 
zúčastněným.
20. 7. se konaly tradiční závody v obci Hartinkov O putovní proudnici a tam jsme se umístili na 
6. místě.
3. 8. Roveňský noční boj, kde naši veteráni jeli obhajovat své prvenství z minulých let. Bohužel se 
jim to nepovedlo a umístili se na 6. místě.
24. 8. Dzbelácká osma, naše velmi oblíbená soutěž s ps-8 tzv. vyřazovák, soutěžili muži a veteráni. 
Muži se umístili na 3. místě a veteráni získali 4. místo.
31. 8. Velká Roudka - soutěž s ruční požární stříkačkou… Letos jsme chtěli zavítat i jinam, a tak 
nás pozvali hasiči z Velké Roudky, ať si přijedeme poměřit síly k nim na ruční stříkačku. První kolo 
proběhlo s ps-12, klasický požární útok a druhé kolo se  soutěžilo  s  ruční  stříkačkou, kde naši 
borci nechali všechny své síly. Je to opravdu velmi silová soutěž. Naši zástupci se umístili až na 
16. místě.
A   poslední soutěž letošního roku byl 14. ročník Srazu osmičkářů o putovní pohár starosty obce. 
Této soutěži budu věnovat samostatný článek. V  letošním roce  je pro nás tak soutěžní sezona 
ukončena. 

                                                                    Za SDH CHORNICE Pohanková Andrea 

14. SRAZ OSMIČKÁŘŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTy OBCE
Soutěž se konala 7. září za velkého deště, který nás doprovázel celé 
dopoledne a posléze i odpoledne. Avšak svatý Florián, patron hasičů, 
dokáže  zázrak,  tak  když  mělo  nastoupit  první  družstvo,  pohlédl 
 z nebe a přestalo pršet. Po celou dobu soutěže nám tedy nezapršelo, 
avšak  terén byl  velmi  promočený  a  rozhodčí  po poradě  rozhodli, 
že se bude konat pouze jeden požární útok z důvodu bezpečnosti.  
A i přesto, že bylo takové nepříznivé počasí, soutěže se zúčastnilo 19 
družstev - 3 družstva žen, 5 družstev veteránů a 11 družstev mužů. 
Soutěž  byla  velmi  vyrovnaná,  sportovní  výkony  byly  maximální 
a časy naprosto vyrovnané. Po odběhnutí posledního soutěžního družstva a předání krásných 
cen  se  nám  opět  krásně  zatáhlo  a  rozpršelo.  V  kategorii  žen  zvítězily  ženy  z  Velké  Roudky,  
v  kategorii  veteránů  zvítězili  veteráni  z  Gruny.  V mužské  kategorii  zvítězili muži  z  Hartinkova  
a  stali  se  absolutním  vítězem  naší  soutěže.  Naši muži  z  Chornic  obsadili  2.  místo  a  veteráni 
obsadili rovněž 2. místo. Chtěli bychom touto cestou poděkovat moderátorovi naší soutěže panu 
Václavu Opaskovi a Michalu Počkovi za krásná slova během soutěžního klání a dalším rozhodčím 
za plynulý a bezproblémový chod soutěže. 
Avšak největší  čest,  která nás mohla potkat bylo získání velmi  starých exponátů do naší nové 
hasičárny.  A  to  nás motivovalo  vytvořit  tzv. minimuzeum.  Velmi  si  této  pocty  vážíme  a  touto 
cestou  ještě  jednou děkujeme  zasloužilému hasiči  panu Michalu  Počkovi  z Dlouhé  Loučky  za 
odborný výklad a krásné exponáty.

                                                                       Za SDH CHORNICE Pohanková Andrea 
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Pomohli jsme dobré věci již podruhé…
Na konci září  se  již  tradičně setkáváme na chornickém fotbalovém hřišti, abychom si  společně pustili draky a  trochu si 
zasportovali. Podruhé jsme se rozhodli spojit tuto akci s charitativní sbírkou, tentokráte určenou pro Nelinku Popelkovou  
z Vendolí, která je od narození postižena dětskou mozkovou obrnou. 
A naše rozhodnutí se setkalo s pozitivní odezvou, neboť spolu s místními hasiči, rybáři, sokolisty a dalšími dobrovolníky 
se podařilo vybrat 41 873,-, díky nimž bude Nelinka moci absolvovat hipoterapeutický pobyt, který jí sice velice pomáhá  
s rozvojem pohybu, ale na nějž pojišťovna nepřispívá. 
Touto cestou bychom rádi poděkovali kapele Etien Band pod vedením pana Kavana, která zpestřila slunečné a větrné neděl-
ní odpoledne skvělou muzikou, tanečnicím Flamenca z Moravské Třebové, paní Brožové za projížďky na koních, odvážným 
dětem a ženám, které nám zatancovaly, a hlavně všem, kteří přišli a poskytli finanční příspěvek, ať už zakoupením dárkové-
ho žetonu, startovným za charitativní běh či jen tak, protože chtěli. Velmi si toho vážíme. 
V neposlední řadě děkujeme všem sponzorům, kteří věnovali věcný dar či finanční příspěvek, zejména firmě KD plast s.r.o., Sklárny Úsobrno a PODA 
a.s.
Všechny sponzory najdete na webu: www.tjsokolchornice.cz Za TJ Sokol Chornice Blanka Mauerová

Nový školní rok se naší škole rozběhl naplno
Zelená stuha
Jedním  z  našich  vzdělávacích  cílů 
je  vést  žáky  k  pochopení  souvislostí  
a složitostí vztahů člověka a životního 
prostředí, učit  je citlivě vnímat záko-
nitosti přírody, vést je k aktivní účasti 
na ochraně a utváření životního pro-
středí. 
Za  tímto  účelem  realizujeme  kaž-
doročně  projekt  Zelená  stuha  zaměřený  na  životní  prostředí  a  kraji-
nu obce.  Při  letošním putování malebným údolím  říčky  Kelínky  jsme 
soustředili  zájem  žáků  na  poznávání  rostlin,  živočichů  a  na  orientaci  
v terénu. Součástí akce byl sběr odpadků a všeho co do přírody nepatří.

PaedDr. Zdenka Vašíčková

Evropský den jazyků
Ku příležitosti Evropského dne jazyků jsme se zapojili do oslav projek-
tovým vyučováním. Děti druhého stupně si k tomuto dni připomenuly 
význam a důležitost výuky cizích jazyků, zasoutěžily si ve vědomostním 
kvízu.
Věděli byste to, co oni? Kolik je v Evropě domorodých jazyků? Kolik je 
celkem jazyků na světě? Do jaké skupiny jazyků patří angličtina, bulhar-
ština nebo irština? Co znamenají polská slova záchod a zápach? Který 
je nejčastější rodný jazyk v Evropě?
Gratulujeme  Veronice  Grohmannové  ze  6.  třídy  a  Tereze  Tatkové  ze  
7. třídy k dosažení nejvyššího počtu bodů v této soutěži!
(Správné odpovědi: 225, 7000, jazyk germánský, slovanský, keltský; zá-
pad, vůně; ruština)

Mgr. Barbora Doleželová

Kartografické dny
S žáky druhého stupně jsme se zúčastnili akce 
Kartografické  a  geografické  dny  ve  Velkých 
Opatovicích.  V  prostorách  zámeckého  parku  
i  uvnitř  Moravského  kartografického  cent-
ra  plnily  děti  po  skupinkách  na  stanovištích 
úkoly.  Úkoly  z  oblasti  kartografie,  geodezie  
a meteorologie děti velmi zaujaly a obohatily, 
možná  i vzbudily o tyto obory zájem do bu-
doucna. Nezapomenutelný  pak  byl  vstup  do 
podzemních  chodeb,  které  sloužívaly  zámku 
jako sklepení.

Mgr. Barbora Doleželová

Exkurze Dlouhé stráně
Začátkem měsíce  října  jsme se vydali na 
odbornou  exkurzi  do  podhůří  Jeseníků. 
Hlavním cílem exkurze byla návštěva pře-
čerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. 
Elektrárna  je  v  provozu  od  roku  1996  a 
patří v České republice mezi nejvýznam-
nější technické stavby.
Po prohlídce podzemní strojovny elektrárny jsme vyjeli i k horní nádrži 
elektrárny, která se nachází v nadmořské výšce 1350 m n. m. 
Součástí exkurze byla i prohlídka ruční papírny ve Velkých Losinách. Tato 
významná technická památka je jednou z nejstarších evropských manu-
faktur a byla zařazena na seznam národních kulturních památek 
Cílem exkurze bylo seznámit žáky se zajímavostmi nedalekého regionu 
a rozšířit obzor jejich vědomosti a poznání.      
     Ing. Ivo Vymětal
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Hanácké posezení
Co  má  společného  Litovel  a  Jaroměřice?  Hanáčtinu.  A  také  Petra  Lindušku,  který  přijel  
v pátek 4.října do Jaroměřic hanácky představit své knížky a povyprávět spoustu veselých his-
torek. Příběhy podbarvila lidovými písničkami Slávka Šmídová a všichni se společně od srdce 
zasmáli. Kdo tam nebyl, může  jen  litovat.  Jeho knihy  jsou čtivé a zábavné, o první publikaci 
Tož tak sám říká: „Knižka vefičela, jese jo máte, máte velkó vzácnosť.“ A my ji máme. Přijďte 
si ji půjčit, protože: „Že bode konec světa se pozná lehko: Jož tédeň si nikdo na světě nepřečtl 
knižko.“ A konec světa přece nemůžeme riskovat. Obecní knihovna

Podzim je tady…
a s ním,tak jako v předchozích letech, uspořá-
dali jaroměřičtí pěstitelé v Domě zahrádkářů 
tradiční výstavu ovoce a zeleniny. I přes cel-
kem málo úrodný rok, se v pátek 11. 10. 2019 
shromáždilo  dost  ovocných  a  zeleninových 
skvostů.   Členky ZO a další příznivci  je poté 
vkusně naaranžovali do výstavní místnosti. 
Dveře výstavy byly pro všechny zvídavé ná-
vštěvníky  otevřené  o  víkendu  12.–  13.  října 
2019. Pro ty co „pobyli déle“, bylo připraveno 
i malé pohoštění. Výbor ZO ČZS si tímto do-
voluje poděkovat všem zúčastněným.

INFORMACE K POVINNÉMU ČIPOVÁNÍ
Čipování psů v Jaroměřicích proběhne v úterý 
19.11. od 16 do 18 hodin ve vestibulu zámku. Re-
gistrační kartu si můžete vyzvednout k vyplnění 
předem na OÚ. MVDr. Eva Kouřilová

Podrobnější informace k čipování psů jsou uvedeny na stra-
ně 7.

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci listopadu své významné narozeniny 
oslaví:

MARIE GLOCOVÁ
ŠTĚPÁNKA KNOLLOVÁ
ELIŠKA PAŘILOVÁ
FRANTIŠEK PŘIDAL
BOŽENA SEKANINOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazují noví občánci

MICHAELA HENZLOVÁ
ELIŠKA NEČEKALOVÁ
LUCAS ŽOUŽELKA
Přejeme zdraví a radost ze života holčičce 
i rodičům.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

LUDMILA KALINOVÁ
EMANUEL SLAVÍČEK
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám.

Emanuel Slavíček
Rádi přijímáme projevy přírodních zákonů, dávají-li vzniknout novému životu a přinášejí-li ra-
dost do všedních dnů. Zdají se nám však nemilosrdné, vezmou-li nám člověka, kterého jsme 
milovali a kterého jsme si nadevše vážili. 
Životní kniha Emanuela Slavíčka má popsanou i poslední stránku, ale pojďme se společně vrátit 
na tu úplně první. Na tu, která se začala psát před 67 lety. 
29. března 1952 se narodil Emanuelovi a Blance Slavíčkovým syn a dostal po otci jméno Ema-
nuel. Pro mě to byl první skutečný Emanuel v mém životě, protože než  jsem přišla do jaro-
měřické školy, znala jsem jen jediného Emanuela – motýla z krásných Čtvrtkových pohádek. 
A ten od Slavíčků se mu v mnohém podobal – klidný, mírný, trpělivý, ochotný vždy pomoci  
a gentleman každým coulem. Ale nepředbíhejme. Vraťme se pěkně na začátek.
Emík vyrůstal společně se svými sourozenci Janou a Jiřím v Jevíčku.  Po absolvování gymnazi-
álních studií zamířil na pedagogickou fakultu do Olomouce studovat obor geografie – tělesná 
výchova. Nevím, zda to byla volba vysněná, ale co je jisté – pro jeho budoucí žáky to byla volba 
zásadní a ta nejlepší. S čerstvým vysokoškolským diplomem nastoupil na krátký čas do Vrano-
vé Lhoty. Hned po absolvování vojenské služby začal učit v jaroměřické škole a té zůstal věrný 
po celý svůj pedagogický život.
Na počátku pedagogické kariéry potkal svoji milovanou Helenku. Učinil nejdůležitější rozhod-
nutí svého života a požádal ji o ruku. Prožili spolu krásných 33 let a vychovali dvě dcery – Dani-
elku a Helenku. Rodina byla vždy pro Emíka tím nejdůležitějším a nejcennějším v životě. A když 
mu nemilosrdný osud Helenku vzal, viděla jsem Emíka poprvé v životě zlomeného. Ale byla to 
zase rodina a starost o ni, která ho vždy znovu postavila na nohy. Vnoučata Petr, Doubravka, 
Hanka, Honzík, Zuzanka i nejmladší Filípek jej vždy dokázala nabít novou životadárnou energií.
Já jsem měla v životě to štěstí, že jsem se s Emíkem potkala v jedné sborovně. A byla to čistá 
radost vidět ho při práci.  Všechno měl vždy dopředu promyšlené, do detailu připravené. Také 
do sborovny vždy přinesl pohodu a klidnou atmosféru. 
Kolik žáků mu prošlo rukama, by bylo těžké spočítat a je jisté, že na něj všichni s láskou vzpo-
mínají. Příběhy s ním spojené, které se tradují na školních srazech, jsou plné smíchu, radosti  
a také vděčnosti. A i když jej někdy jeho žáci vyvedli z míry, nedal na sobě nic znát a s nesmír-
nou trpělivostí začal vysvětlovat znovu. Sám Emík vždycky říkal, jaké má v životě štěstí, že do 
práce chodí stále rád. Z mnoha bývalých žáků se stali jeho dobří přátelé.
Do povědomí všech se Emík zapsal jako celoživotní sportovec. Tenis, fotbal, kolo, lyže, atletika, 
turistika… žádný sport mu nebyl cizí. Byla to nedílná a důležitá součást jeho života. Byl týmový 
a férový hráč a dokázal pro sport nadchnout spoustu svých žáků i přátel. Dá se říct, že z ne-
sportovců dokázal udělat sportovce. 
Byl také velkým patriotem, měl procestovanou skoro celou Českou republiku a o svých ces-
tách dokázal poutavě vyprávět.  Do detailů znal Malou Hanou a jeho hodiny zeměpisu, kdy se 
probírala Boskovická brázda,  jsou pověstné pro několik generací. Spoustu dalších míst chtěl 
navštívit v důchodu. 
Emanuel Slavíček byl vítaný v každé společnosti, uměl nejen pobavit, ale také pozorně naslou-
chat. Měl pro každého dobré slovo a byl ochoten pomáhat druhým. Proto mu poděkujme jmé-
nem rodiny a družky Zdeňky, kteří mu byli oporou do posledních chvil, za všechnu lásku, péči 
a starostlivost, kterou jim věnoval.  Poděkujme jménem všech přátel a kolegů za milé chvíle, 
které jsme s ním mohli strávit. A v neposlední řadě poděkujme jménem stovek žáků naší školy, 
kterým předával svoje vědomosti, znalosti a zkušenosti. 
 Odešel jsi, ale vzpomínka na Tebe zůstane v  srdcích všech, kteří Tě znali.

Mgr. Iveta Glocová, starostka obce

Oznámení vlastníkům lesů
Oznamujeme vlastníkům lesů s výměrou lesního majetku do 50 ha, kte-
ří si sami nevybrali odborného lesního hospodáře, že rozhodnutím MÚ 
Moravská Třebová byl  výkonem  funkce odborného  lesního hospodáře 
(místo  dosavadního  Lesů  České  republiky,  s.  p.,  Lesní  správy  Svitavy) 
nově pověřen  Ing. David Soukal,  IČO: 03079783, Královéhradecká 640, 
562 01 Ústí nad Orlicí.
Kontakt na nového odborného  lesního hospodáře  je mob. 725935356,  
e-mail q-soda@seznam.cz.
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Rok v Anglii
Martin Geršl,  rodak  z Úsobrna,  který  se na ZŠ  v  Jaroměřicích pilně 
učil (nejen) angličtinu a cílevědomě šel za svým snem i při studiu na 
gymnáziu, se na rok vydal za kanál La Manche do města High Wy-
comb, kde kromě studia na Univerzitě v Buckinghamshireské univer-
zitě, odlétal řadu letových hodin, které ho přiblížily k jeho cíli - stát se 
dopravním pilotem. Milý, usměvavý a zodpovědný mladý muž popsal 
své roční dobrodružství na Britských ostrovech podrobně s ohledem 
na všechny aspekty svého života. Hovořil o brigádě v místním Tescu, 
stestku po domově i o svých kulinářských úspěších. Věříme, ža Martin 
své studium úspěšně dokončí. Dělá v Británii čest své rodině a dobré 
jméno naší republice i okolí. Obecní knihovna

Odpady z domácností  a změny  
připravované pro rok 2020

Vážení občané, rádi bychom vás touto cestou informovali, jaké změny 
chystáme v odpadovém hospodářství naší obce. Česká republika pa-
tří v evropském průměru mezi země, kde se stále obrovská množství 
odpadu skládkují a minimálně využívají. Řada z vás si jistě také myslí, 
že nahrnout odpad do jámy a zasypat, není zrovna vhodným řešením. 
Jedním z omezení, o kterém již někteří z Vás slyšeli, je zákaz skládko-
vání neupraveného směsného komunálního odpadu, který by měl za-
čít platit od roku 2030. Připravovaný zákon o odpadech, který by měl 
začít platit od 1. 1. 2021, plánuje postupné zdražování ukládání směs-
ného komunálního odpadu na skládku, a právě v roce 2030 jeho úplný 
zákaz. To by mohlo pro naši obec znamenat zvýšení nákladů na odpa-
dové hospodářství o desítky až statisíce korun, které by obec musela 
promítnout do výše poplatku za odpady,  který každoročně hradíte. 
Abychom se na nadcházející změny co nejvíce připravili a co nejvíce 
snížili množství směsného odpadu, jehož likvidace bude v budoucnu 
stát nemalé peníze, budeme měnit náš systém třídění a svozu odpadu. 
Řada z Vás již využila možnosti třídit v pohodlí domova do plastových 
pytlů a za to jim patří velký dík. Ovšem ani tento systém ještě není pro 
naši obec úplně optimální. Rádi bychom ušetřili náklady na pořízení 
jednorázových pytlů,  které  se pohybují  ročně  v  řádech desítek  tisíc 
korun a tyto peníze pak investovali jinde. A také bychom rádi přiměli  
k třídění úplně všechny obyvatele obce – i ty, kteří se dosud nezapojili.
A  jak bude nový  systém  vypadat? Aby byl  pro  vás  nový  systém  co 
nejpohodlnější a pro obec efektivní, dostane každá domácnost zdar-
ma do zápůjčky (stejně jako v loňském roce kompostéry) popelnici na 
plast, papír a bioodpad. Ty vám budou pravidelně sváženy, stejně jako 
směsný odpad, přímo od domu. Na nákup nádob obec získala dotaci z 
EU prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí Technické služby Malá 
Haná.
Pokud se nám podaří ze směsného odpadu vytřídit co nejvíce využi-
telných odpadů jako je papír, plast nebo bioodpad, nebudou náklady 
na odpadové hospodářství  růst  tak dramaticky  a nebude nutné  ra-
zantně zvyšovat místní poplatek za odpady. Papír, plast,  sklo  i kovy 
jsou suroviny, z nichž lze vyrobit ještě spoustu nových věcí a je škoda 
je bez užitku zahrnout do země. Stejně tak biologicky rozložitelný od-
pad do popelnic na směsný odpad nepatří. Tento odpad se dá velmi 
snadno zkompostovat a získat velmi kvalitní hnojivo – kompost, který 
obohatí půdu o živiny a zvýší tak její kva-
litu bez přídavků chemie. Proč platit velké 
peníze  za  likvidaci  stovek  tun  směsného 
komunálního odpadu, když můžeme 60% 
z něj vytřídit a vytříděný odpad využít!
Jak  tedy  bude  vypadat  svoz  odpadu  od 
ledna 2020? Pro Vás občany se do června 
2020  nic  nezmění.  Jen  komunální  odpad 
bude svážet nová svozová firma  - Technické služby Malá Haná. Třídě-
ný odpad budete stále odevzdávat ve Sběrném dvoře nebo při spo-
lečném pytlovém svozu vždy poslední úterý v měsíci. Od července pak 
budete  tříděný odpad ukládat přímo doma do barevných popelnic, 
které se budou vydávat během měsíce května a června. O podrob-
nostech nového systému svozu odpadu Vás budeme včas informovat. 
Od července se také změní četnost vývozu komunálního odpadu ze 
14denního svozu na měsíční. Budete-li si pořizovat novou popelnici na 
komunál, kupujte prosím plastovou černou o objemu 240 litrů. Pokud 
Vás zajímají podrobnosti nového systému a odpadového hospodář-
ství obce, zveme Vás na Informativní schůzku, která se uskuteční ve 
výstavní síni CŽP 20. listopadu 2019 od 18 hodin.

Mgr. Iveta Glocová
 

9.11. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA S MARTINOU MARKOVOU, 
sobota, 15:00-18:00, VČ. Výroba dekorací s floristkou. Účastníci 
hradí  pouze  materiál  (svícen  120Kč,  věnec  na  dveře  250Kč). 
Počet účastníků je omezen, prosím o přihlášení v knihovně.

15.11.  PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE,   pátek,  od  16:00,  CŽP.  Slavnostní 
odpoledne pro rodiče a děti.

16.11. SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNy, sobota,  od  15:00  
divadelní vystoupení pro děti, od 16:00 hudební vystoupení.

17.11.  PALIČKOVÁNÍ-VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle od 9:00, CŽP.
20.11. INFORMAČNÍ SCHŮZKA K ODPADŮM, středa od 18:00, CŽP.
23.11. VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU, sobota, od 9:00 do 14:00, CŽP.
24.11.  ADVENTNÍ JARMARK, neděle 14:00-18:00, CŽP. Široká nabídka 

zboží pro radost i užitek, od 17:00 vystoupení kapely Na pohodu.
23.-29.11. HUMANITÁRNÍ SBÍRKA pro Diakonii Broumov, zadní 

prostory  dvora  (stodola  CŽP)  Sběr  oděvů,  obuvi,  přikrývek, 
lůžkovin, závěsů, knih aj. Případné informace v knihovně.

29.11. DEN DĚTSKÉ KNIHy, pátek,  od  14:00,  vyhodnocení  soutěže 
Lovci perel s překvapením pro všechny soutěžící.

30.11. VySTOUPENÍ DĚTÍ I. STUPNĚ S ROZSVĚCENÍM VÁNOČNÍHO 
STROMU, ZŠ. sobota od 15:45 vystoupení žáků 1. stupně pro jejich 
rodiče. V 17:30 rozsvěcení stromečku před kostelem a jarmark  
s možností zakoupit výrobky dětí.

Knihovna otevřena úterý, středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 
15:00 a v pátek od 15:00 do 17:00.
Knihovna bude v listopadu uzavřena kvůli stěhování. Termín bude 
upřesněn obecním rozhlasem.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, tel: 778 086 380, 
knihovnajaromerice@centrum.cz
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu  
v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Firma NETVOIP s. r. o. nabízí volné 
prostory k pronájmu pro Vaše podnikání 

na adrese Kostelní 39, Jevíčko. Pro bližší informace nás 
kontaktujte e-mailem: mauer@netvoip.cz 

anebo volejte 777 584 044.

Koupím byt v Jevíčku.
Tel.: 703 128 787.

Hledám domek či chalupu v okolí Jevíčka tak 
do 30 km, nejlépe se zahradou, min. 400 m2 a více. 

Děkuji. Tel.: 728 741 473. 

Koupím BYT v okolí Jevíčka, Velkých Opatovic 1 + 1  
nebo 2 + 1, družstevní nebo osobní vlastnictví, nevadí ani 

původní stav. Děkuji za nabídku. Tel.: 774 945 405.


