
Římsko-germánské bádání v Jevíčku v roce 2019
V Roce římsko-germánských válek na Malé Hané se vedle festi-
valu Jevíčkovění, který se na přelomu května a června těšil vel-
kému zájmu, budou v Jevíčku konat i odborné a vědecké aktivity. 
Jednou z nich je archeologický výzkum, tentokrát na nové loka-
litě označené jako Jevíčko XIII (nad Žlíbkami). Lokalita se nachází 
mezi germánským žárovým pohřebištěm (Jevíčko IV) zkouma-
ným autorem od roku 2010 a římským krátkodobým táborem 
(Jevíčko XII) zjištěným v roce 2016. Výzkum se studenty archeo-
logie z Univerzity Hradec Králové a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích proběhne od po-
loviny srpna do poloviny září. Je realizován v rámci projektu Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové (pod názvem „Markomanské války na Malé Hané“) a ve spolupráci s Archeologickým 

ústavem AV ČR v Brně a Muzeem regionu Boskovicka.
Nová lokalita je pravděpodobně germánskou osa-
dou ze 2. století s četnými římskými importy. Výsled-
ky povrchové prospekce a geofyzikálního výzkumu  
z loňského roku naznačují husté osídlení z doby ko-
lem markomanských válek. Na tomto předpokláda-
ném sídlišti mohli žít ti Germáni, kteří pohřbívali své 
zemřelé v místě o pár set metrů severněji. To vše musí 
prokázat teprve až terénní výzkum. Můžeme se tedy 
těšit na nové objevy a nálezy, které nám mohou na-
povědět o intenzitě germánského osídlení a součas-
ně objasnit i unikátní vztah mezi Germány a Římany, 
kteří v krátkém čase na konci markomanských válek 
(166–180) sídlili těsně vedle sebe v hloubi barbarika.
Během výzkumu zorganizujeme „Den otevřené země 
římsko-germánské v Jevíčku“, a to v pátek 30. 8., kdy 
zájemce provedeme po výzkumu, budeme prezen-
tovat nové nálezy a pokusíme se vysvětlit význam 
zkoumané lokality v kontextu germánského a římské-
ho osídlení Jevíčka a celého regionu Malá Haná. Ná-
vštěvníci pak budou moci jako první vidět nově od-
krývanou lokalitu a vstoupit do objektů ze 2. století.
Po dobu letošního výzkumu v Jevíčku, jako je tomu 
každoročně, budeme pokračovat v systematické po-
vrchové prospekci ostatních lokalit z doby římské  
v širším sousedství zkoumaného naleziště s našimi 
studenty a spolupracovníky a rovněž se spolupracov-
níky boskovického muzea.
Na podzim po výzkumu (26. – 28. 9.) se sjedou do 
Jevíčka badatelé ze střední Evropy, aby se zúčastni-
li XV. Protohistorické konference „Archeologie bar-
barů 2019“. Tyto konference se konají každoročně  
v některém z měst České republiky, Slovenska, Polska 
nebo Rakouska. Letos jsme zvolili za setkání právě 
Jevíčko. V aule jevíčského gymnázia pak budou naši  
a zahraniční archeologové po tři dny jednat. Na závěr 
prvního dne konference zazní jedna přednáška od 
předního slovenského archeologa, a to o legiích cí-
saře Marka Aurelia na Slovensku a na Moravě, určená 
pro širokou veřejnost.
Vážení a milí občané jevíčští, těšíme se na váš zájem  
o naše římsko-germánské zkoumání ve vašem městě 
a doufáme, že v letošním roce zase o trochu posune-
me poznání římské doby jevíčské.

Doc. PhDr. Eduard Droberjar, PhD.
Katedra archeologie FF UHK

Pozvánku na Den otevřené země římsko-germánské v Jevíčku najdete na straně 10. 
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Fotoaktuality

V parku u Zámečku se na konci školního roku 
opět tančilo a hrálo

Dokončili jsme vnější zateplení bytových 
domů na sídlišti K. Čapka

Na ulici Soudní už probíhá dláždění komuni-
kace a chodníku

Annos singulos MMXIX      
Rok římsko-germánských válek na Malé Hané 
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Restaurování a obnova kultur-
ních památek ve městě jsou  

v plném proudu
V květnovém okénku radních jsem Jevíč-
ko připodobnil k městu s památkovou duší  
a jak jsem slíbil, přináším v tomto čísle krát-
ké shrnutí akcí obnovy památek pro letošek.  
V tomto roce realizujeme celkem 8 akcí v rám-
ci Programu regenerace MPZ Jevíčko, z nichž 
nejvýznamnější jsou např. oprava a statické za-
jištění opěrné zdi zámečku, restaurování hlav-
ního oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie 
nebo dokončení obnovy fasády synagogy na 
jižní straně. Odborně ošetřen bude také původní dřevěný barokní mobiliář v sakristii kostela, 
jehož restaurování by mělo pokračovat ještě v příštím roce. Kromě toho jsme požádali o další 
dotační prostředky na obnovu hradebního tělesa na ulici Okružní IV, které začalo být nebezpečné 
svému okolí. Souhrnné náklady v rámci tohoto programu jsou pro letošek ve výši cca 2,5 mil. Kč. 
Ukončeno již bylo restaurování sochy sv. Mikuláše Tolentínského na Komenského náměstí, ostatní 
realizace dosud probíhají. Kromě dotace Ministerstva kultury čerpáme pro rok 2019 podporu  
z finančních prostředků Pardubického kraje na obnovu drobných sakrálních objektů – dvou křížků 
a nástěnných maleb v kapli před Zadním Arnoštovem. Tyto akce obnáší částku cca 300 tis. Kč.  
V synagoze budou dále opraveny omítky na schodišti a provedena výmalba, i na tento menší 
projekt se podařilo sehnat dotační prostředky přes Místní akční skupinu. Díky těmto památkovým  
akcím můžeme nabídnout zajímavou práci místním stavebním firmám i přespolním restauráto-
rům.

Za pracovní skupinu pro regeneraci památek Mgr. Miroslav Šafář, předseda

Pracujeme na zkvalitnění a rozšíření 
bytového fondu města
Vážení čtenáři, zejména pak uživatelé 
obecních bytů,
dnešní okénko věnuji problematice 
rozvoje bytového fondu – konkrétně 
dvěma projektům, z nichž jeden je čer-
stvě dokončen a druhý zhruba ve své 
čtvrtině. V prvním případě se jedná  
o zateplení bytových domů K. Čapka 
782, 783, pro něž se v Jevíčku vžilo pří-
zvisko „Plumlovy“. Město Jevíčko po-
dalo žádost v rámci 37. výzvy IROP na 
energetické úspory v těchto bytových 
domech. Hlavním důvodem byl stav 
problematických dřevěných výklopných 
oken, časté požadavky nájemníků na 
jejich přetěsnění a seřízení. V některých 
bytech jsme v minulosti řešili také vý-
skyt plísní a nadměrné rosení oken.
Projekt byl tedy zaměřen na zlepšení 
tepelně technických vlastností kon-
strukcí objektu, čehož se dosáhlo za-
teplením obvodových stěn minerální 
vatou a XPS v úrovni soklu, výměnou 
okenních výplní za izolační trojskla, izo-
lací stropu suterénu s izolací podlahy 
půdních prostor. Po ukončení projektu 
je dosaženo nové třídy energetické ná-
ročnosti budovy – a to B oproti původní 
D. Na projekt je poskytována finanční 
podpora z EU ve výši 42 % způsobilých 
nákladů akce, což obnáší cca 4,1 mil. Kč 
z celkových 10,1 mil. Kč. Zhotovitelem 
akce byla firma STAVKOM Boskovice.
Druhým projektem, o kterém jsme již 
ve zpravodaji na začátku roku infor-
movali, je výstavba bytového domu na 
Barvířské ulici. Jeho výsledkem bude 5 
nových nájemních bytů v režimu soci-
álního bydlení. Ke každému bytu bude 
náležet také skladovací kóje s přístu-
pem z atriového dvora, a kromě toho 
zde vzniknou i 3 garážová stání. Reali-
zace, která bude pokračovat i příští rok, 
by měla letos dospět zhruba do své po-
loviny. Stavební práce ve výši 11,8 mil. 
Kč budou cca z 80 % hrazeny z Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu. Stavební práce realizuje místní 
firma p. Františka Hanzala.
V oblasti bytového hospodářství bych 
se chtěl také krátce věnovat organizač-
ní změně, která proběhla na jaře tohoto 
roku. Z rozhodnutí zastupitelstva města 
byla k poslednímu únoru zrušena pří-
spěvková organizace Podnik bytového 
hospodářství města Jevíčko a vytvoře-
no Oddělení správy bytového a nebyto-
vého fondu zařazené do MěÚ Jevíčko. 
Referentem na tomto oddělení je pan 
Karel Skácel, člověk profesně zkušený  
a poměrů v Jevíčku více než znalý. Bý-
valé vedoucí PBH, paní Jiřině Šunkové, 
bych rád vyjádřil poděkování za dlou-
holetou práci pro město Jevíčko.
Bytový fond města obnáší cca 150 bytů, 
o které se snažíme starat s péčí řádné-
ho hospodáře. Pakliže některý z bytů 
obsazujeme novým nájemníkem, pro-
běhne před jeho nastěhováním větší 
či menší rekonstrukce. Tak tomu bylo  

Okénko radních v minulosti zvykem. Město pravidelně in-
vestovalo do těchto obnov cca 1 až 1,5 
mil. Kč, přičemž roční objem vybraného 
nájemného z bytů činil řádově 4,1 až 4,2 
mil. Kč. Na posledních jednáních zastu-
pitelstva jsme však mimo obecních bytů 
projednávali také developerské projekty 
bytové výstavby. I toto je cesta, jak pod-
pořit stabilizaci počtu obyvatel ve měs-

tě a rozvoj bydlení.  
O těchto záměrech 
Vás jistě budeme in-
formovat v některém 
z příštích čísel.

Pohodový zbytek  
léta přeje 

Miroslav Šafář
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Vzpomínka
Dne 11. 8. 2019 by se dožil sta let 

pan Gabriel Havlíček,
bývalý ředitel n. p. DIU Jevíčko.

Stále vzpomínají děti s rodinami.

„JEVÍČSKÁ POUŤ 2019“
pátek 16. 8. 2019 – neděle 18. 8. 2019

Informace o uzavírce, změnách a omezení dopravy ve dnech 
pořádání letošní jevíčské pouti.
1. Od pátku 16. 8. 2019 od 16.00 do neděle 18. 8. 2019 do 23.00 bude přesunuto 

autobusové nádraží na ulici Brněnská k zastávce před prodejnou PENNY.
2. Od pátku 16. 8. 2019 od 17.00 do soboty 17. 8. 2019 bude uzavřen průjezd 

středem náměstí a průjezd městem ve směru ulic Třebovská a Brněnská. 
3. Od soboty 17. 8. 2019 od 14.00 do neděle 18. 8. 2019 bude uzavřen průjezd 

středem náměstí a uzavřen příjezd na náměstí Palackého ze všech směrů.
4. Vjezd složkám IZS bude umožněn, objízdná trasa vedena po ulicích Okružní I, 

II, III, IV.
5. Uzavírka bude včetně objízdné trasy vyznačena přenosným dopravním znače-

ním.
Stanislav Ducháček

MUDr. Ivana Křížová
DOVOlEnÁ 9. – 16. 8. 2019 

2. 9. 2019 neordinujeme
   zástup MUDr. Z. Šedrlová,  

MUDr. J. Trčková, prosím zajistěte si 
trvale užívané léky.       

MUDr. Jana Melková
Chirurgická ambulance

DOVOlEnÁ  
25. 7. – 9. 8. 2019 

MUDr. Karel Machánek
DOVOlEnÁ 

 1. 8. – 9. 8. 2019

nová hala REHAU PEPSIn Jevíčko byla 19. 7. 2019  
slavnostně otevřena 

V pátek 19. 7. 2019 byla za přítomnosti vedení společnosti REHAU, německého managementu, 
zástupců Pardubického kraje, Města Jevíčko, projekční kanceláře, zaměstnanců a dalších hostů 
slavnostně otevřena nová výrobní a skladovací hala nesoucí označení PEPSIN. Společnost REHAU 
v těchto prostorách zaměstná do budoucna až 170 zaměstnanců. Hlavním výrobním programem 
je kompletace spojlerů pro vozy PORSCHE, AUDI, ŠKODA a další výrobce. Jak připomněl ředitel 
jevíčského závodu Josef Vokoun, nebyla cesta k otevření nové haly a logistického centra snadná. 
Obnášela vyřešení složitého povodňového území, dlouhý povolovací proces a zejména investici 
německých vlastníků ve výši cca. 6,7 mil. Euro. 
Vedení města a zastupitelstvo po celou dobu 
příprav podporovalo snažení představitelů  
REHAU o rozšíření areálu. Pro naše město je tako-
vý projekt velikým přínosem, v regionu je ukot-
ven solidní a stabilní zaměstnavatel s dlouhou 
výrobní historií a působištěm po celém světě. Za-
městnavatel, který navíc podporuje různé aktivity  
a činnost spolků v našem městě. Popřejme 
tedy vedení společnosti REHAU dobrou ekono-
mickou kondici, spokojené obchodní partnery  
a kvalitní zaměstnance.

Vedení města Jevíčko

Termíny svozu komunálního odpadu  
v Zadním Arnoštově a Maříně:

06. 08. 2019
13. 08. 2019
20. 08. 2019
27. 08. 2019

Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I n F O R M A C E
o konání 10. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: zasedací místnost  
    Městského úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1, Jevíčko 
Doba konání: 12. 08. 2019 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 07. 2019

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/17R/2019 program 17. schůze rady města 

dne 17. 6. 2019
2/17R/2019 změnu materiálu pro zadláždění 

chodníku na ulici Svitavské místo plá-
nované žulové kostky za zámkovou 
dlažbu, kdy akce nebude mít dopad 
na navyšování finančních prostředků 
z rozpočtu města

3a/17R/2019 přidělení odměny ředitelce 
MŠ Jevíčko z prostředků přidělených  
z Krajského úřadu Pk

3b/17R/2019 zapůjčení párty stanu na sobotu 
29. 6. 2019 za úhradu poplatku 500 Kč 
žadateli dle zápisu

3c/17R/2019 zapůjčení párty stanu na sobotu 
6. 7. 2019 za úhradu poplatku 500 Kč 
žadatelce dle zápisu

Usnesení 17. schůze Rady města Jevíčko konané dne 17. června 2019
3e/17R/2019 ceník za zapůjčení párty sta-

nů pro soukromé osoby ve výši 1.500 
Kč vč. DPH/den, pro jevíčské spolky  
a organizace je zapůjčení zdarma  
a se zapůjčováním párty stanů pouze  
v k. ú. města Jevíčka, kdy doprava,  
montáž a demontáž stanů bude prová-
děna pracovníky města s účinností od 
1. 7. 2019

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/9Z/2019 program 9. zasedání konaného dne 

10. 6. 2019
2/9Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr Jedlinský, Mgr. Jana Junková, Ma-
rek Káňa

4/9Z/2019 celoroční hospodaření města a zá-
věrečný účet za rok 2018 včetně zprávy 
o výsledku hospodaření za rok 2018 
bez výhrad

5/9Z/2019 účetní závěrku Města Jevíčko za rok 
2018

6/9Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 4

7/9Z/2019 rekonstrukci částí bytu v bytovém 
domě na ul. Růžová č. p. 91 v Jevíčku 
dle předložených cenových nabídek fir-
my Petr Kalandra-elektro, Nappova 518, 
Jevíčko, IČ: 72902108 ve výši 25.070 Kč 
vč. DPH na provedení elektro prací, fir-
my Martin Veselý, K. Čapka 791, Jevíčko, 
IČ: 67461191 ve výši 34.752 Kč vč. DPH 
na provedení instalatérských prací a fir-
my Kamil Pitner, Horní Štěpánov 362, 
IČ: 70274819 ve výši 74.472 Kč vč. DPH 
na provedení zednických prací. Celkové 
náklady činí 134.294 Kč vč. DPH

8/9Z/2019 zapojení města Jevíčko do 126.  
výzvy OPŽP na třídění odpadů, energe-
tické využití a nebezpečné odpady

10/9Z/2019 cenovou nabídku a smlouvu  
o dílo mezi Městem Jevíčko a společ-
ností KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., 
Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ: 48150029 
na realizaci kabelových rozvodů v ulici 
Soudní za cenu 145.052 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11/9Z/2019 záměr prodeje částí pozemků  
p. č. 138 - ostatní plocha a p. č. st. 216/1 
- zastavěná plocha a nádvoří, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

12/9Z/2019 prodej nově zaměřených pozem-
ků p. č. 5332/4 (10 m2) - trvalý travní 
porost a p. č. st. 1411 (6 m2) - zastavěná 
plocha a nádvoří, oba v k. ú. Jevíčko-
-předměstí společnosti ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,  
IČ: 24729035 za cenu 8.000 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s. na prodej nově zaměřených po-
zemků p. č. 5332/4 a p. č. st. 1411, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

13/9Z/2019 nejvyšší nabídku na odkup býva-
lého objektu HD na ulici Třebovské v Je-
víčku ve výši 3.100.000 Kč předloženou 
uchazečem L*** Ř*** Boskovice

14a/9Z/2019 koupi spoluvlastnického podí-
lu o velikosti id. 1/6 k celku pozemku  
p. č. 5141 (10904 m2) - orná půda v k. ú. 

Jevíčko-předměstí od Ing. P*** O*** Kr-
nov za cenu 250 Kč/m2, celkem 454.333 
Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícím + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a Ing. P*** O*** na koupi 
spoluvlastnického podílu k pozemku p. 
č. 5141 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

14b/9Z/2019 koupi spoluvlastnického podílu 
o velikosti id. 1/6 k celku pozemku p. č. 
5141 (10904 m2) - orná půda v k. ú. Je-
víčko-předměstí od Ing. D*** V*** Brno 
za cenu 250 Kč/m2, celkem 454.333 Kč 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. D*** V*** na koupi spo-
luvlastnického podílu k pozemku p. č. 
5141 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

14c/9Z/2019 bezúplatný převod pozemků  
p. č. 1712/5, 1737/9, 1737/10, 1751/93, 
1751/96, 1751/97, 1751/98 a 1751/100 
- všechny ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí do majetku Města Jevíčko

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/9Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mina-

říkovou a ověřovatele zápisu Mgr. Mi-
loslava Parolka a Ing. Františka Bušinu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
9/9Z/2019 radu města zařadit opravu příjez-

dové komunikace na Mařín do návrhu 
rozpočtu na rok 2020

Zastupitelstvo města Jevíčko podporuje
14d/9Z/2019 petiční akci Sdružení místních 

samospráv České republiky proti ode-
brání agendy stavebních úřadů obcím 
a nesouhlasí se záměrem Vlády ČR 
odebrat výkon působnosti stavebních 
úřadů obcím, neboť tím dojde k nepři-
jatelnému zásahu do polistopadového 
vývoje vztahu mezi obcemi a státem,  
k centralizaci státní moci s obavou po-
stupného vymizení stavebních úřadů  
z regionů a venkova, kdy návrh povede 
ke zhoršení dostupnosti této veřejné 
služby pro občany a také si vyžádá zby-
tečné přijetí množství nových státních 
úředníků, pronájem či výstavbu nových 
budov a bude tak mít zásadně negativ-
ní dopad na veřejné rozpočty

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 květen 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 8. zasedání ZM 

a 15. a 16. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí ceny společnosti Technické služby Malá 
Haná, s. r. o., Sudice 164, 680 01 Boskovice, 
IČ: 07037970 za odstraňování a separaci ko-
munálního odpadu pro město Jevíčko pro rok 
2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
podmínky smlouvy o sběru, přepravě a odstra-
ňování odpadu ve městě Jevíčko č. 26/19 se 
společností Technické služby Malá Haná, s. r. 
o., Sudice 164, 680 01 Boskovice, IČ: 07037970
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
žádost obyvatel místní části Mařín o opravu 
příjezdové komunikace a cenovou nabídku 
firmy SÚS Pardubického kraje na opravu této 
příjezdové komunikace za částku 336.380 Kč 
vč. DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
návrh výstavby dvou bytových domů na sídliš-
ti K. Čapka v Jevíčku společně se zástavbovou 
studií ulice Nerudova řadovými RD a postupu-
je komisi stavební k projednání
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
května 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zápis finančního výboru ze dne 22. 5. 2019
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje smlou-
vu o založení dobrovolného svazku obcí Tech-
nické služby Malá Haná, s. r. o., Sudice 164, 680 
01 Boskovice, IČ: 07037970, která je přílohou č. 
1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje stano-
vy dobrovolného svazku obcí Technické služby 
Malá Haná, s. r. o., Sudice 164, 680 01 Bosko-
vice, IČ: 07037970, které jsou přílohou č. 2 to-
hoto usnesení
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje vstup 
města Jevíčko do dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Malá Haná, s. r. o., Sudice 
164, 680 01 Boskovice, IČ: 07037970
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje výpo-
věď stávající smlouvy o sběru, svozu a odstra-
nění odpadu číslo 103000213 se společností 
SUEZ Využití zdrojů, a. s. k nejbližšímu mož-
nému termínu
Zastupitelstvo města Jevíčko zmocňuje sta-
rostu města k zastupování města Jevíčko,  
k účasti, jednání dobrovolného svazku obcí 
Technické služby Malá Haná, s. r. o., Sudice 
164, 680 01 Boskovice, IČ: 07037970 a dále  
k účasti v orgánech dobrovolného svazku obcí, 
přičemž pověřuje starostu města k podpisu 
přihlášky a dodatku zakladatelské smlouvy  
a dalších dokumentů dobrovolného svazku 
obcí

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

Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 10. června 2019
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4a/17R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce mezi Městem Jevíčko  
a Regionem Moravskotřebovska a Jevíč-
ska č. 2018-01 na zahradní kompostery  
a pověřuje starostu podpisem dodatku 
č. 1

4b/17R/2019 použití vozidla Fiat Ducato,  
r. z. 4E9 6090, pro potřeby organizátorů 
MČR v požárním sportu dorostu ve Svi-
tavách, kdy vozidlo budou řídit řidiči Jiří 
a Jan Bidmonovi, vozidlo bude předáno 
s plnou nádrží PHM a s plnou nádrží 
PHM bude vráceno, spotřebováné PHM 
uhradí organizátor ze svých prostředků 
a bezplatné poskytnutí vozidla CAS 30 
T 815-7, r. z. 4E5 1991, na doplňování 
vody v rámci uvedené akce

5a/17R/2019 cenovou nabídku spol. BKK STAV 
s. r. o., Jevíčko na provedení oplocení 
parku zámečku z důvodu havarijního 
stavu stávajícího plotu ve výši 82.555 Kč 
bez DPH, kdy v rámci stávající smlou-
vy se předpokládá úspora za zpětnou 
montáž plotových dílců ve výši 21.000 
Kč bez DPH

5b/17R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace Pk 
č. OKSCR/19/23637 na akci: „Jevíčko, 
Zadní Arnoštov – restaurování nástěn-
ných maleb v kapličce“ ve výši 50.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5c/17R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace Pk 
č. OKSCR/19/23638 na akci: „Jevíčko-
-předměstí, kamenný kříž ke kostelíč-
ku sv. Bartoloměje – obnova“ ve výši 
30.000 Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

5d/17R/2019 smlouvu o poskytnutí dotace 
Pk č. OKSCR/19/23639 na akci: „Jevíč-
ko-předměstí, kamenný kříž na ulici 
Brněnská – obnova“ ve výši 30.000 Kč  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5f/17R/2019 cenovou nabídku společnosti 
M-Silnice, Oblastní závod STŘED, Za 

Pivovarem 611, 537 40 Chrudim na 
provedení propojení chodníku od by-
tového domu 475, 476 na ulici Svitav-
ská v Jevíčku ve výši 74.467,80 Kč bez 
DPH s tím, že rozsah bude redukován 
cca na 1/4

6a/17R/2019 odměny pro osoby činné při ob-
čanských obřadech ve výši 500 Kč/den 
s účinností ode dne schválení

6b/17R/2019 výsledek výběrového řízení na 
místo strážník MP Jevíčko a uzavření 
pracovní smlouvy na dobu neurčitou  
s vybraným uchazečem dle zápisu

6c/17R/2019 navržené řešení projektové do-
kumentace s přemístěním sloupu VO 
před RD č. p. 247 a dořešit parkovací 
místo před RD č. p. 235 v rámci pláno-
vané rekonstrukce silnice III/36613 na 
ul. Okružní II v Jevíčku

6e/17R/2019 umístění svislé DZ zákaz vjezdu 
vozidel nad 7,5 tuny při vjezdu do ul. 
K. H. Borovského ve směru od ul. A. K. 
Vitáka

7/17R/2019 opravu traktoru města ZETOR 
6211 do částky 20.000 Kč vč. DPH dle 
cenové nabídky firmy ERGO Chornice, 
spol. s r. o.

8a/17R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 9900093871/1/2019 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností GridServices, 
s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
na zřízení věcného břemene - služeb-
nosti na pozemku p. č. 96/13 v k. ú. 
Jevíčko-město a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

8b/17R/2019 výpověď smlouvy o poskytování 
servisních služeb mezi Městem Jevíčko 
a společností GEOMorava, s. r. o., Mili-
čova 13, 796 01 Prostějov

Rada města Jevíčko pověřuje
3f/17R/2019 referenta správy bytového a ne-

bytového fondu zajištěním cenových 

nabídek na rekonstrukci koupelny na ul. 
M. Mikuláše 551 v bytě č. 10

5e/17R/2019 místostarostu ve spolupráci  
s odpadovým hospodářem města zpra-
cováním pravidel pro odevzdávání vel-
koobjemového odpadu a komunálního 
odpadu na Sběrném dvoře města Je-
víčko za poplatek v souladu s platnou 
legislativou

8c/17R/2019 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním stanoviska od Agentury 
ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Kraj-
ského úřadu Pk k vypracovanému zna-
leckému posudku Ing. Kolaříka č. 120-3 
302/19 na lípu na Komenského nám.  
v Jevíčku

8d/17R/2019 vedoucího organizačního odbo-
ru zajištěním druhého nezávislého zna-
leckého posudku na zhodnocení cel-
kového stavu stromu - lípy, rostoucí na 
na Komenského nám. na pozemku p. č. 
96/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí ze úče-
lem zhodnocení aktuálního stavu stro-
mu s hlavní pozorností věnovanou jeho 
perspektivě a provozní bezpečnosti

Rada města Jevíčko ruší
3d/17R/2019 usnesení RM č. 9/13 ze dne  

25. 5. 2015 - Rada schvaluje ceník za 
zapůjčení párty stanů – pro soukromé 
osoby 500 Kč vč. DPH/den, pro jevíčské 
spolky a organizace zdarma se zapůjčo-
váním párty stanů pouze v k. ú. města 
Jevíčko, kdy montáž a demontáž stanů 
bude prováděna pracovníky města

Rada města Jevíčko neschvaluje
6d/17R/2019 zbudování parkovacích míst  

s krátkou dobou stání cca na 20 minut  
v ul. Kostelní před prodejnou NOPEK

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Z pracovních důvodů pan Křivohlávek cestoval po celé Mora-
vě. Koncem roku 1948 se přestěhoval do Uherského Hradiště, 
které se stalo jeho druhým domovem. I zde se plně zapojil do 
kulturního a společenského života. Ke svým zálibám (divadlo, 
amatérský film, folklór, cestování, příroda, chalupa a jiné) připojil 
bridž, který ho velmi zaujal a rád se mu věnoval. Na svoje rodné 
Jevíčko však nikdy nezapomněl. Každý rok, pokud mu to zdra-
ví dovolilo, navštívil v Jevíčku svoji rodinu, přátele a spolužáky.  
Z mladších generací jevíčských občanů jeho jméno znají snad již 
jen šachisté, kteří mnohdy ani nevědí, že se jedná o jevíčského 
rodáka.
V roce 1942 jako 23letý vydal soukromým nákladem v několika 
výtiscích svoji báseň „Svatý Ivan“ pro své přátele a známé, kterou 
mu ilustroval jeho spolužák z gymnázia, rovněž jevíčský rodák 
pan Jiří Nevrlý.

Dne 13. 9. 2019 to bude již 100 let od narození význačného jevíč-
ského rodáka pana Josefa Křivohlávka (+ 17.3.2015), který byl velmi 
aktivním jevíčským občanem. Byl členem organizace Skaut - Junák, 
stavěl chatu u Smolenské přehrady. Dále byl členem Sokola, hrál  
v ochotnickém divadle, sportoval – hrál hokej, tenis, kuželky. Jeho 
životní láskou však byla královská hra – šachy, kterou se naučil hrát již  
v osmi letech. Stal se z něho známý, významný československý 
šachista, zabývající se tvorbou šachových úloh. K jeho devadesá-
tým pátým narozeninám sestavil jeho přítel pan Josef Maršálek 
knihu, která obsahuje celkem 138 úloh. Kniha vyšla pod názvem: 
„Josef Maršálek – Šachové úlohy Josefa Křivohlávka“ a lze ji za-
půjčit v městské knihovně.

Vzpomínka na Josefa Křivohlávka

S v a t ý   I v a n
 Josef Křivohlávek

 Ilustrace Jiří nevrlý

 Podrobný životopis pana Josefa Křivohlávka byl uveřejněn v Jevíčském zpravodaji v únoru 2015 na str. 12 a13.
                        Ing. Jaroslav Zezula st. 
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Ke žním na Malé Hané aneb Ať žije pokrok

Toto povídání sepsal pan Pytlíček ze Senice na Hané před šedesáti lety. 
Jsem přesvědčen, že by byla velká škoda, aby upadlo v zapomenutí. Už 
kvůli krásné hanáčtině, která se té naší malohanáčtině tolik podobá,  
a proto jsem si dovolil zařadit ji do svých humoresek. Vždyť v době 
před sto dvaceti lety, kdy se jeho děj odehrává, bylo i v Jevíčku a okolí 
hodně rolníků a jejich reakce na tehdejší pokrok mohla být stejná.
Sen stréce Ignáce, Francek, jož nebel takové medák jako oni. Ve žňa ož 
nesekl kosó, ale pod kulnó měl pěknó žačko, levóčkó, s dvěma ojetama 
právě tak na jeho valacha. Měl jenom jednohó, bel štvrtláník. Žačko 
kópil hneď luň v Prostijově, ale stréc eště včel brblale: „Decke sme po-
sekle kosó!“
„Jenom si začéné s novotama. Ovizeš jak dopadneš!“ Taka podobně 
kárale Francka, kde se na to mašino podivale. O tem, že se ho nich letos 
také bode mlátit parnikem, nevěděle. Bele be meslim jináč veváděle. 
Óroda bela ten rok pěkná a Francek stavěl obili do véške prostředního 
chlapa. Celá hanácká rovina bela jak bohato prostřené stul, jenom za-
sednót. Žně se vedařele, počasí jak z odělání, kolek tédňu na nebi ani 
mračinka. Také Francek jož měl skoro všecko doma pod střechó.
Stodole plny a patro jož také nadity k prasnóti.
Stréc se divile, že mladé eště nezačal mlátit. Ani žentór nechestal - deť 
ho ani vidět néni, jak je chodák za homnem zarustlé lopónama! A mla-
tička? Na to s odpoštěnim seró slipke. Snaď nemini na dvur, nedé bože, 
přetahnót teho čerta. Skoro jich pře tem pomešleňó mráz obešil.
„Kdepak jářko bodete mlátit?“ zeptale se jednyho rána Stázine, Francko-
vé žene.
„Jož pozétřko k nám bodó stěhovat,“ odpověděla zvesela mladá.
„Ja, a co stěhovat? Snaď né teho čerta – parnik?!“ zhrozele se.
„No tatičko, dež je Francek členem teho spolko, tož bodem také mlátit,“ 
dořekla a zmizela v chalopě.
Stréc se štrachale k véměně jak zmoklá slipka.
„Cos tam měl s mladó?“ bele tetka zvědavá.
„Ja, tož se nečeho chetni, ať tě nerani! Francek bode mlátit parnikem! 
Včel sem se to akorát dověděl.“
„Nepovidé! Snaď nechce to ďábelstvo přetahnót na dvur! Bože milé!“ 
mřele tetka.
„Jož je to tak. Dež pré je jako členem teho spolko, tož bode také pré 
mlátit. Ovizeš, že to špatně skonči! Čert spolke začal… Decky stačele 
cepe a žentór a včel najednó on, milostpán, mosi parnikem! Řikám ti: 
nebodo to ani hodino, jak to přetahne. Nechco se dožet tech koncu! 
Homno je krety doškama, jak se od teho potvorstva chetne střecha, 
vehoři celá chalopa e s véměnkem!“ strašele tetko.
„Pámbučko milé, snaď nebodem mět ani kde hlavo složet!“ nařikale 
tetka, ale pak vzale z přísaňko srp a na náspech eště koš a že pudó do 
sado nažit trocho tráve králikum.
„Eště to néni a snaď Francek“, jejich drahé chlapec, „má tolik filipa, abe 
věděl, co má dělat!“
Stréc vešle za něma až na náspa, ale jak za tetkó zaklaple vrátka od 
sado, šop do světničke!
Potichóčku otvirale šuplík od starodávnyho kostna a meze tetčenéma 
svátečnima šátkama nahmatale veleky modletbe a jale se v nich les-
tovat. Né proto, aby si přeřikale nejaky modleni, ale jak se za jedném 
lestem zamodrale papirovy bankocetle, potahle nosem, jak dež hoňák 
větři, jenom to hvízdlo.
„Jejda, ve ste pěkny! Jak novy!“ pochválele a dvě z nich opatrně olože-
le do své portmonke a všecko zas ovedle do náležityho pořádko. Na 
náspech si pohodlně zapálele a spokojené vekročele kolem mlikárně 
do poli.
„Přece nebodo venko o soché hobě, až teho čerta přetahne na dvur! 
Než na to Kateřena přende, kdo vi, jak bode. Třeba se od teho prachéla 
doopravde chetne homno a vehořime a potom se to nepozná,“ rozmló-
vale na cestě ke Chmelénko.
Tak najednó přešil ten deň, že tetka nebele hruzó stavo doplist lelék 
prořidléch vlasu. Dež Halózkove koně tahle to nestvuro průjezdem ko-
levá věměnko, začle hrnke na polece cvičet ranní štvrťhodinko.
„Pámbu s nama, Ignáco! Já meslim večera nedožejo!“ hekle jenom  
a hodnó chvilo trvalo, než se zvetile. „Jož je to!“ verazele ze sebe stréc. 
„Néso to ani minoto!“ a veskočele jak mladik. Za vratama bele, než be 
řekl svec. „Vizete ho! Mě to nechá samotnó!“ zanaříkala tetka jož na 
náspech, „debe se, nedé pámbu, neco stalo, co já ubohá!“ „Nebujte se, 
matičko, nic se nestane. Vemlátime za deň a bode oklozeno. Tatička 
nechte bet, šak oni se vrátijó,“ chlácholela jich mladá.

„Mesliš, Stázinko, že se doopravde nic nestane?“ jož trocho klidňéš 
se ptala tetka.
„Ovizete, matičko. Sama bodete ráda, že to prášeni netrvá kolek téd-
ňu, jak indová,“ dořekla eště a tetka jož skoro spokojená zašle do vé-
měnko.
Stréc právě to chvilo zavirale dveře v hospodě Na chalopě. Pohodlně 
se ovelebile za stul, poročele si mandel olomóckéch, maslo, chleba  
a jak náleži posnidale.
Navrch si dale tře pulitre Létovelskyho, nacpale fajfko, zapálele si  
a dež tak opokojile došo, vekročele Přihonem k leso. Poseděle  
v chládko, poblómale a dež jejich cebole okazovale na jedenástó, 
zeštráchale pomalo k dědině.
Na chalopě o Zháněla poobědvale, vezunkle pár piv a dež bela zas 
došečka v peřó, postile se zas do pola. Zašle až ke žmolám a tam  
v chládko o Hofirkoviho kříža si dale dvacet za cisaře pána. Dež se 
probodile, pomýšlelo ož slonečko jit pomale na nocleh do černéch 
lesu za Velimovem. Chvilko eště poseděle na kameňo, ale pak se ož 
zvolna vracele k dědině.
„Pěkně to oteklo, bode večir co nevidět!“ pochvalovale si.
„Ja, ale co bode, Ignáco, až z tech dvóch mur, cos vebrabčel, nic tento 
jakse“, ozéval se najednó vnitřni hlas. Trocho v nich hrklo!
„Seš poticho!“ krotile ho rázně, „na to je čas! Bode teho dosť, až na 
to Kača přende!“
O Zháněla zas dobře povečeřele a spokojeně popijele.
„No a co te, Ignáco? Miniš to sedět do rána? Zvihni se a ven, bodo za-
vírat!“ ozval se Zháněl od šenteše. „Ja, tož zavře. Kdo ti bráni. Mě ven 
nedostaneš! Dokud má mladé na dvoře teho čerchmanta, tak dom 
nepudo!“ „Dělé co omiš!“ odbele ho stréc.
Chvilo se eště počétale, ale pak mosele Žofka ostlat strécovi na lavě 
pod oknem. Tak belo e drohé deň. Stréc si pěkně žele, jak svobodné 
pán, ale pomešleni na návrat do véměne dolihalo na ně vic a vic. Také 
movitosť v jejich šrajtufle se zeschla na pár šestek a vnitřní hlas bel 
čím dál durazňéši. Homno, jak vidět, se nechetlo, mladé má možná ož 
vemlácino a jich nečeká, než se kajicně vrátit. A Kača jož jistě přešla 
na stráto tech dvóch pětek.
Zaháněle, pravda, takovy mešlenke od sebe jak moche, ale málo plat-
ny. Čém vic se bléžel večir, tém belo huř a huř.
Nic nepomohlo! A tak, jak se zkvičeřelo, mosele nastópit křéžovó ces-
to dom.
Vrata bele otevřeny, po mašině ani smrad a mladá s tetkó smětale na 
dvoře poslední zbetke roztróšené sláme.
Třeba, že šle potichóčko podlivá zdi a toze zkróšené, tetka jich přece 
jenom zhlidle. A včel to začalo!..
„Vizete ho ancejáša! Jož nesó peníze, tak přešil! Včel jož se teho čerta 
nebojíš? A s tema pětkama si to veřidime potom. Ale včel ti eště před 
mladó řekno, že se tróba! Za deň majó oklizino a zrni? Běž se podi-
vat na komoro! Zrno jako květ! Fokar mužó posekat a spálet a né se  
o něho prášet, div né do hromnic, jak me! Šak tes to nikdá nedělával, 
hospodářo, to sme mosele decke me!“ dostale pojednó tetka dar vé-
řečnosti, až stréca přecházel sloch. Jenom poticho stále na náspech  
a mrkale jak zmoklá včela.
„Šak já si to s tebe spravim! Včel mi nechoď na oče!“ skončela tetka 
litánijó a začle zas vemětat.
Stréc se stratile ve véměně a proti svymo zveko šle dnes spat ze slip-
kama. Krom teho, že si mosele odbet pár dňu povinnyho mlčeni a žet 
o stodené stravě doma, neměle pokuj ani dež se po čase okázale Na 
chalopě: „Tož tebe pré, Ignáco, vehnal z domo čert! Povidale toťká 
Žofka, žes to na lavě pod oknem kolek dni nocoval. Chodáko, tes mo-
sel vestát!“ zarel do stréca ponocné Matóš, sotvé dosedle. 
Na to přihodo dědina nezapomněla do dneška, třebaže stréc Ignác 
jož dlóhy leta spijó na Miliřovim svůj věčné sen.

Josef Skácel Jr.



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

8 /  Srpen 2019



www.jevicko.cz

                     Srpen  2019   / 9Měsíčník města Jevíčka

Zveme Vás v sobotu 24. 8. 2019  
do Průmyslového muzea v Mladějově na Moravě. 

V tento den proběhne již tradiční vzpomínková akce  
na padlé za světové války, součástí které je mimo  

jiné bitevní ukázka, v níž proti sobě nastoupí v 15:00 h. 
vojáci rakouské a ruské armády,  

aby názorně připomněli hrůzy války. 

V Mladějově bude pro návštěvníky připraven  
celodenní program, jehož součástí budou mimo jiné  

i výjevy ze starého mocnářství, dobová hudba či 
výstava historické vojenské techniky. 

Více na našich stránkách www.mladejov.cz 

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Jevíčko

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 6 863,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
77,22 MWh

Úspory vody *
352,64 m3

Úspory ropy **
4 112,29 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 73,67 t

Úsporu primárních
surovin
3,18 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 16,40 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
4 733 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
60 474 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

Co získáš?
Zkušenost, která je k nezaplacení
Finanční prostředky na cestu tam i
zpět
Ubytování zdarma
Měsíční kapesné 473€
 
 

Co musíš mít?
věk 18- 25 let
komunikačně vládnout angličtinou, s
touhou rozšířit své jazykové vybavení o
franzouštinu
ochotu pracovat s mladými lidmi
možnost odjet do zahraničí na 8 měsíců
(říjen 2019 - květen 2020)
 

Průmyslové  
muzeum  

v Mladějově  Bitva 
Mladějov-Blosdorf 19

15
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Annos singulos MMXIX     Rok římsko-germánských válek na Malé Hané
 

Den otevřené země římsko-germánské v Jevíčku

PÁTEK 30. 8. 2019 /od 11 do 17 hod/ archeologické naleziště nad Žlíbkami
 

UPřijďte se seznámit s aktuálními výsledky archeologického výzkumu v Jevíčku!
Věnovat se vám budou členové týmu archeologů vedeného našim předním archeologem a patronem Germánů v Roce římsko-

germánských válek na Malé Hané Doc. PhDr. Eduardem Droberjarem, Ph.D.
 

Bližší informace obdržíte v Turistickém informačním centru Jevíčko, Palackého nám. 1 

Garanti akce: Katedra archeologie Univerzity Hradec Králové, , Město Jevíčko                         
a Historicko-vlastivědný kroužek Malá Haná 

      

www.matabrno.cz                                                                     https://www.facebook.com/MataBrno/ 

            MMMÁÁÁTTTAAA   BBBrrrnnnooo    

KONCERT na trase JEVÍČKO – LIVERPOOL – CAIRO a možná i zpět 

Pá 2. 8. 2019 / 19:00 / letní zahrádka Pivnice Sport U Náhida       
 

 

 

 

 

 

  

KONCERT POŘÁDÁ MĚSTO 
JEVÍČKO 

VSTUPNÉ  DOBROVOLNÉ 

 

60’s vocal folkrock 
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Mediální partner:

DoprovoDný program:

Lunapark v prostoru Palackého náměstí  
a městský jarmark

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

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

Výstava hasičské techniky  
SDH Jevíčko 

 neděle 18. 8. 13 – 15, Palackého náměstí

Turistické informační centrum  
otevřeno  

v sobotu 17.8.     9:00 – 11:30, 13:00 – 18:00
v neděli  18.8.  13:00 – 17:00

Info:  Tur ist ické informační  centrum Jevíčko,  461 542 812,  736 752 611,  www.jevicko.cz

Nedele 18. srpnaˇ

Sobota 17. srpna

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

2019ˇ
ˇ ˇ

Palackého náměstí:

Tradicní 

Jevícská pout 

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

      Palackého náměstí:
13:00  dechová hudba MALOHANAČKA
14:15  mažoretky  AMORION
14:30  divadlo SLUNEČNICE  
     - představení pro děti 
15:30  taneční vystoupení dětí  
     MŠ Jevíčko

16:30 HANA A PETR  
   ULRYCHOVI  
   s kapelou JAVORY

14:00 ETIEN BAND
15:30 WRAK 
17:00  4WD 
18:30  KOPJAM
20:00  FRONTMEN

Soutěž o hodnotné ceny pro návštěvníky  
sobotního kulturního programu s vyhlášením 
v sobotu 17. 8. ve 20:00 hodin.

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

22:00  

DALIBOR JANDA  
A KAPELA PROTOTYP
HOST: JIŘINA ANNA JANDOVÁ
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CELOSVĚTOVÝ DEN ÚKLIDU 
PŘÍRODY 

 

 KDY? 21.9.2019 v 9:00 hodin 
 KDE? Sraz bude na Žlíbkách, v altánu 
 S sebou: dobrou náladu, pití, pláštěnku (při nepřízni počasí) a 

nejlépe alespoň jednu reflexní vestu (minimálně pro děti) 
 Předpokládaný konec: maximálně do 12 hodin (podle délky 

tras) 
 Na závěr: bude pro všechny účastníky připraveno opékání párků a 

pro žíznivce pivo nebo limo v Kavárna-bar 2. svět 
 Akce se koná za každého počasí 
 Pro dotazy volejte na číslo 737960078 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Město Jevíčko a Klub přátel  Vás zve na

JOSEF DVOŘÁK 
vypravuje (v) Jevíčku 

9. 9. 2019  18.00 hod.
 Kino Astra

Předprodej vstupenek od 1. 8. 2019, Turistické informační centrum 
Palackého nám. 1, Jevíčko , tel: 464 620 539, www.jevicko.cz

Vstupné (místenkové):  v předprodeji 150 Kč  v den akce a na místě 200 Kč

Vážení občané, v rámci ukončení dnů Evropského kulturního dědictví 
pořádá Kavárna-Bar 2. Svět ve spolupráci s městem Jevíčko 

koncert violoncellového kvarteta,  
který proběhne z důvodu kapacity míst v nádherném prostředí  
jevíčské synagogy. Zazní skladby od Bacha, přes muzikálovou  
a filmovou hudbu až po rockové skladby současnosti. Zakupte  

si vstupenky včas, abyste si tento zážitek nenechali ujít.

CELOSVĚTOVÝ DEN ÚKLIDU 
PŘÍRODY 

 

 KDY? 21.9.2019 v 9:00 hodin 
 KDE? Sraz bude na Žlíbkách, v altánu 
 S sebou: dobrou náladu, pití, pláštěnku (při nepřízni počasí) a 

nejlépe alespoň jednu reflexní vestu (minimálně pro děti) 
 Předpokládaný konec: maximálně do 12 hodin (podle délky 

tras) 
 Na závěr: bude pro všechny účastníky připraveno opékání párků a 

pro žíznivce pivo nebo limo v Kavárna-bar 2. svět 
 Akce se koná za každého počasí 
 Pro dotazy volejte na číslo 737960078 
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Tel.: 777 341 853.    FB: LUCIA HAMPLOVÁ     JEVÍČKO

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

nakupujeme nemovitosti - chcete rychle prodat?  
Trápí vás nesplacené závazky? Vykupujeme byty  

i rodinné domy. Oblast Moravská Třebová, Jevíčko, 
 Svitavy a okolí 30 km. Tel.: 728 741 473.

Přehled akcí Jevíčko SRPEn 2019
2. 8. 19:00 Máta Brno, letní zahrádka Pivnice Sport
12. 8. 16:00 10. zasedání Zastupitelstva,  
  zasedací místnost MěÚ
17. 8. 14:00 Tradiční Jevíčská pouť 2019
18. 8. 09:30 Tradiční Jevíčská pouť 2019
24. 8. 15:00 Pouťové přátelské posezení  
  v Zadním Arnoštově, vedle kulturního domu
30. 8. 11:00 Den otevřené země římsko - germánské  
  v Jevíčku, archeologické naleziště nad Žlíbkami
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LETNÍCH 
 

S námi k moři nemusíte,  
zasurfujete si doma i u bazénu 

 

l dívejte se na seriály i na zahradě přes  

l INTERNET 120 „MEGA“ za 400,- 

l až 120 TELEVIZNÍCH PROGRAMŮ
 

l letní dárek pro každého nového zákazníka

Více informací na zákaznické lince: 848 800 858, e-mailu: info@ktcz.eu 
nebo na obchodních místech 

Nabídka platí pro nové zákazníky, kteří uzavřou Smlouvu na využívání televizních nebo datových služeb v období od 1. 7. 2019 do 31. 8 2019

s minimální dobou užívání 24 měsíců. 

LETNÍ AKCE JE PŘIPRAVENA I PRO STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY. PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.  

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10              www.ktcz.eu  

 120 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

16 /  Srpen 2019



www.jevicko.cz

                     Srpen  2019   / 17Měsíčník města Jevíčka

Zajímavosti z Jevíčka a okolí z let v letopočtech končících 9
1789 V Jevíčku ze zámecké věže byly sundány renesanční báně a věž 

zakryta stanovou stříškou.
  Za Pacovem na rozparcelovaném panském dvoře založena pěk-

ná osada Ludvíkov.
  Obec Bělá, která byla majetkem jevíčského kláštera, po jeho 

zrušení r. 1784 připadla do majetku barona Friedenthala, maji-
tele Borotína.

1799 12. prosince dvorským dekretem ustanoveno, „aby obyvatel-
stvo venkova poblíže vzácných míst mělo sázeti lípy“.

1819 P. Tutta, opatovický děkan a školní dozorce, vybídl české obce, 
aby se postaraly o českého učitelského pomocníka, aby vyučo-
val jejich děti v Chornicích česky, (protože, když viděl, že v jedné 
polovině třídy sedí německé děti, ve druhé české a učí německý 
učitel… české děti neumí nic…). Po dohodě s Tuttou usoudily, 
že by měly mít samostatnou školu českou „exkurendo“ a 10.8.  
t. r. rozhodly, že se česky vyučovat bude a učitel bude chodit na 
stravu dům od domu podle pořádku. Musely však platit chor-
nickému rektorovi za každého žáka 2 kr. v I. oddělení a 3 kr.  
v II. oddělení (více, než platily dříve, navíc musely vydržovat 
pomocníka). Usneseno, že od prázdnin do Nového roku se 
bude vyučovat po výměnách ve Vrážném, od Nového roku do 
prázdnin po výměncích v Bezděčí. Bezdečským se tento způ-
sob vyučování nezamlouval, protože stále se měnící místnosti 
na výměnách rozptylovaly pozornost žáků, proto vystavěli škol-
ní budovu z nepálených cihel a šindelovou střechou, podlahy 
hliněné v „učírně“ a světničce pro učitele r. 1820. Ve Vrážném 
chodily do najatých místností v č. p. 3, 8, 13, 20 a 21. Z Bezdě-
čí chodilo 27 dětí včetně dětí z Unerázky, z Vrážného 34 dětí.  
Exkurendní škola byla důležitá tím, že se učilo česky a učitel po-
dával rodičům zprávu o dětech, jak přicházel na stravu.

  Expozitura v Bezděčí se udržela do r. 1868, kdy dozor nad ško-
lami převzal stát.

  1869 15. 5. byla nařízena osmiletá povinná školní docházka  
a bylo upraveno vzdělání a právní postavení učitelů.

  Obec Vrážné nechtěla mít nic společného se školou v Bezděčí, 
na kterou by musela přispívat, chtěli stavět vlastní, ale na to 
peníze neměli, proto raději žádali o přiškolení do německé školy  
v Chornicích.

  Přerušit docházku do české školy a navštěvovat zase ško-
lu německou vedlo k zákroku prof. Josefa Wenzla z Unerázky  
a P. Habigera, kteří se snažili, aby děti z Vrážného chodily do 
školy české.

  Německý SCHULVEREIN chtěl ve Vrážném postavit německou 
školu, na kterou by přispěl 1 200 zl. Aby se tomu zabránilo, byla 
ve Vrážném postavena česká škola za pomoci Ústřední Matice 
české, která též na školu přispěla částkou 1 200 zl. a škola byla 
ve Vrážném r. 1888 postavena.    

1829 V Jevíčku se dochoval nejstarší hrob s litinovou deskou s textem 
Carolus Strasznitzky, farář č. 168.

1839 V Jevíčku zřízen poštovní úřad.
1849 V Biskupicích na samotě v lukách č. p. 49 vrchnostenský mlýn 

v minulosti prodal Vincenc Juřička mlynáři Vincenci Vejsovi  
z Trnávky, ten jej roku 1857 prodal Jiřímu Schwarzovi z Chornic 
a r. 1903 jej kupuje František Zemánek, rod Zemánků jej vlastní 
dosud. Cena mlýna stoupala: r. 1849 = 13 200 zl., 1857 = 19 000 
zl., 1903 = 40 000 K).

1869 V Jevíčku byl založen pěvecko-čtenářský spolek CTIBOR, hrál 
 i divadla a pořádal zábavy.

  V Jevíčku bylo 492 Židů.
  V Kladkách založen peněžní ústav.
  V Křenově zřízen poštovní úřad III. třídy – 2. stupně, 2 doručo-

vatelé.
  V Křenově zřízena četnická stanice.
  V Chornicích 20. 5. zřízen poštovní úřad. 
  10. září ve 14 hodin v Jevíčku vypukl požár v „Panském domě“ 

Záložně, kterému během dvou hodin podlehlo uvnitř města 40 
domů křesťanských a 17 domů židovských, tam uhořeli dva lidé, 
požár zachvátil i kostel, věž kostelní (roztaveny dva zvony), kláš-
ter a zasáhl i domy na předměstí. Škodu způsobil sto rodinám.

1879 V Jevíčku byl založen druhý peněžní ústav SPOŘITELNA (první 
Záložna byl založen r. 1865).

1889 Východně od Chornic stavěna železnice z Prostějova do Třebo-
vic v Čechách. Z Chornic odbočka do Velkých Opatovic.

  Železničního spojení využila fa K. Sponer-Strekele a postavila 
bramborovou škrobárnu, kterou rozšířila o několik mechanic-
kých tkalcovských stavů (tím velmi poškodila domácí tkalcová-
ní).

  Do Chornic první parní lokomotiva od Prostějova přijela 16. 5.
  Do Borové u Městečka Trnávky byl dovezen ze severní Bosny 

kmen včel, které vylétají za chladného rána dříve a večer let 
končí později než ostatní včely v kraji chované.

  Česna v úlech zavedena u dna, ne v jedné třetině úlu jako dopo-
sud.

  V Zálesí se narodil Petr Přichystal, policejní vyšetřovatel, který 
psal velmi pěkně kroniku osady Zálesí, jako nepohodlný, který 
toho mnoho věděl, byl r. 1942 v Brně popraven.

  Město Jevíčko koupilo za 10 000 zl. zámeček, který od té doby 
slouží městu k mnoha potřebným účelům.

1899 V Jevíčku byla za 11 měsíců postavena budova dnešního gym-
názia a toho roku se v ní začalo učit. (Gymnázium = česká vyšší 
reálka byla v Jevíčku 
založena r. 1897 a 
první roky měla tří-
dy v zámečku.)

  V Nové Rovni zřízen 
nový hasičský sbor 
o 24 mužích z 22 
domů.

  V Jevíčku zemřel 
první český staros-
ta města MUDr. Jan 
Klimeš.

1909 V Jevíčku v obecné škole počet žáků po třídách: I. – 65, II. – 71, 
III. – 61, IV. – 68, V. dívčí – 25, V. chlapecká – 47, VI. chlapecká – 
16. Celkem – 353 žáků.

  V Jaroměřicích: I. – 51, II. – 61, III. – 48, IV. – 86, V. – 81 – Celkem 
327 žáků.

  V Jevíčku 21. 4. zastupitelstvo města 
povolilo stávající oplechovaný kříž na 
pohřebišti vojáků z let 1813-1814 na-
hradit pomníkem, což se stalo 16. 5. 
1910 (o Svatodušních svátcích) dopo-
ledne za velké účasti armád, korpora-
cí a lidu – pomník byl posvěcen, aby 
všem dalším generacím hlásal, že na 
všechny zde pohřbené zapomenuto 
nebylo.

  V Židovské obci v Jevíčku byl do no-
vého zastupitelstva uvolen Leopold 
Tutsch a toto zastupitelstvo se po-
stavilo proti Schulvereinu. Tento stav 
se nelíbil Schönhengster Zeitungu, 
navíc protože v zastupitelstvu není 
MUDr. Löwit, který germanizaci pod-
poroval.

  V Trnávce se sokolského cvičení zúčastnili: Boskovice 17, Leto-
vice 17, Konice 14, Loštice 12, Jevíčko 28, Bělá 24, Trnávka 13 
cvičících. Dary a bufetem toto cvičení podpořily obce: Jevíčko, 
Roubanina, Slatina, Chlum, Velké Opatovice, Smolná, Bělá a Ma-
lonín.

  Když se ze cvičení v Trnávce vraceli na voze „žebřiňáku“ cvičí-
cí do Jevíčka, byl již na počátku Chornic obsazený vůz přivítán 
nadávkami a hajlováním. U hostince blíže kostela výrostci sbí-
rali kamení, které házeli po jedoucích na voze. Než vůz zastavil, 
výrostci se rozutekli. Uviděl to četník a přistoupil k vozu: „Proč 
ti hoši házeli? Co jste jim udělali?“ Hoši z hospody se dali do 
četníka, „že oni nic, že si to Češi vymysleli.“

   TJ SOKOL v Bělé měla první cvičení 15. 8. 1909.
František Plech
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Společenská rubrika
červenec 2019

Naši jubilanti: 

Svojanovský František
Sekerková ludmila 
Somol Petr 
Machálek Manfred
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Blahopřejeme.

Řadu biskupických občanů  
opustili:

Zacharová Romana 
Doležel Josef 
Vyslovujeme upřímnou soustrast  
pozůstalým rodinám. 

Obec Biskupice

OBEC BISKUPICE
Biskupice č. p. 11,  

pošta 569 43 Jevíčko

 
UPOZORnĚnÍ

Z důvodu čerpání dovolené  
a organizačních důvodů bude 

OÚ Biskupice pro veřejnost  
otevřen v měsíci srpnu 2019 

následovně:

úterý 27. 8. 7:30 – 11:30  
 12:00 – 15:30

čtvrtek 30. 8. 7:30 – 11:30  
 12:00 – 15:30

Polední přestávka  
11:30 – 12:00

Děkujeme za pochopení.
Dalibor Šebek, starosta obce

Začala modernizace silnice II/371 Biskupice

21. ročník Biskupického kaléšku
21. ročník Biskupického kaléšku,  

KTERÝ SE USKUTEČnÍ V SOBOTU 5. ŘÍJnA 2019, se blíží. 
Prosíme tedy všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit neje-
nom porotou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně 
pod čísly může degustovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  Nejlepší 
vzorek, podle dosažených bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby vzorky slivovice 
do letošního ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději do 20. září 
2019 na níže uvedené kontaktní adresy.
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na kaléšek, kde letos  vy-
stoupí Duo Jamaha z TV Šlágr, Etien Band Jevíčko, skupina MARASD a TITANIC.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, stupeň 
alkoholu a druh ovoce.
Kontaktní adresy pro doručení vzorků: Obec Biskupice, tel. 461 326 521 a  STILL s.r.o. Biskupice
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar , 2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3. wmísto 1000,-Kč + věcný dar, 
4.-5. místo věcné dary.
Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.        
   Organizační tým kaléšku

Biskupická pouť 
V sobotu 29. června 2019 uspořádali členové 
AVZO v areálu na Střelnici tradiční Pouťový 
fotbálek. Krásné počasí, bohaté občerstvení 
a dobrá nálada vytvořily skvělou fotbalovou 
atmosféru. 
Děkuji všem organizátorům a členům AVZO 
Biskupice. 

Filip Procházka, místostarosta obce
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Moravská vlajka
5.7. ve svátek věro-
zvěstů sv. Cyrila a 
Metoděje, patronů 
Moravy,  jsme vy-
věsili moravskou 
vlajku, a připojili se 
tak k iniciativě „Za 
vyvěšování morav-
ské vlajky“, které se 
zúčastnilo 1500 rad-
nic  (z celkových cca 
1900 obcí na Mora-
vě)

Kácení Máje na Zálesí
V lidové tradici bývá počátek května spojen se 
stavěním májek. Obyčej stavění májí je velmi starý  
a znají ho po celé Evropě. Možná je to pozůstatek 
prastarých jarních slavností, kdy strom představo-
val strážného ducha obce. Nejinak tomu bylo na 
Zálesí.
Kácení máje na Zálesí patří neodmyslitelně  
k významnému kulturnímu dědictví naší obce  
i širokého okolí, a proto bych rád všem organizá-
torům poděkoval. Vše bylo perfektně nachystáno, 
jídlo, pití, makrely, super scénka a i počasí přálo, 
hudbou celý den provázela kapela Kázeň a dobrá 
nálada panovala až do pozdních nočních hodin, 
takže super den.
Děkujeme občanům Zálesí za zajištění a zachování  
tradice kácení máje.

Filip Procházka, místostarosta obce

Sběrné místo
Z dotace POV od 
Pardubického kraje 
upravujeme sběrné 
místo pro tříděný 
odpad u hasičské 
zbrojnice 
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REPUBlIKOVÉ KOlO SOUTĚŽE MlADÝCH 
ZDRAVOTnÍKŮ

Jak jsem již psala v minulém čísle zpravodaje, zvítězily mladší dětí z Chornic v krajském kole 
soutěže Mladý zdravotník pro Pardubický a Královehradecký kraj a postoupily do republikového 
kola soutěže. Republikové kolo se letos konalo v Českých Budějovicích 22. června. S družstvem 
ve složení: Tomáš Kopka, Dan Schreiber, Sofie Schreiberová, Jana Vyroubalová a Nikola Němcová 
jsme na cestu vyrazili brzy ráno, trošku nervózní a plni očekávání. 
Po slavnostním zahájení jsme se vydali plnit úkoly na jednotlivá stanoviště. Začali jsme dopravou 
zraněných, které děti zvládly bez sebemenšího zaváhání, pak následovaly nesoutěžní stanoviště, 
kde si například mohly prohlédnout hasičskou techniku, vyzkoušet hašení džberovou stříkačkou, 
dozvěděly se spoustu zajímavých informací o Českém červeném kříži a jeho činnostech a také si 
mohly vyzkoušet přivolání sanitky při reálném hovoru s dispečerem záchranky. 
 Pak už následovaly soutěžní stanoviště. Hned na prvním si museli mladí zdravotníci poradit se 
dvěma zraněnými s tepenným krvácením. Vedli si opravdu profesionálně, zachránili zraněným 
život, dokonce zavolali sanitku nejrychleji ze všech družstev. Na druhém stanovišti byli dva lidé 

v bezvědomí a na třetím stanovišti byla dívka, 
která bourala na kole. Všechny zraněné výborně 
ošetřili. Hodnotící podmínky byly bohužel 
trošku jiné, než jsme zvyklí a drobným bodovým 
ztrátám jsme se proto nevyhnuli.
Po vyhlášení výsledků byly děti trošku zklamané, 
na stupních vítězů jsme se neumístili, ale skončili 
jsme na krásném sedmém místě. Ke smutku 
rozhodně nebyl důvod, vždyť jsou to sedmí 
nejlepší mladí zdravotníci v republice. Děti se 
věnovaly přípravě na soutěž opravdu svědomitě 
a poctivě. Zaslouží si poděkování za skvělou 
reprezentaci obce a velký obdiv, protože tak jako 
oni, by si jistě nedokázala při poskytování první 
pomoci poradit většina dospělých.
Děkuji také obci Chornice za zprostředkování 
dopravy a krásná trička.
   Za kroužek mladých zdravotníků  

Jana Vyroubalová

Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

naši jubilanti v měsíci  
srpnu: 

 ludmila Tylšarová
 Zdeňka Doláková
 Marie Doláková
 Emil Ošlejšek
 ludmila Kozelková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

nově narození  

v obci Chornice: 

 Stella Sekotová
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Jarní úklid
Začátkem jara proběhl v Chornicích a přilehlém okolí každoroční úklid odpadků, pořádaný 
mysliveckým spolkem Jezevec Chornice. 

Za pomoci dětí z TJ Sokol Chornice a jejich rodičů 
se nám podařilo vyčistit veřejná prostranství od 
odpadků a černých skládek. Tímto bychom rádi všem 
zúčastněným poděkovali za obětavou práci, a zároveň 
bychom rádi apelovali na všechny, aby odpad dávali na 
místa, která jsou pro jednotlivé druhy odpadu určená.
V případě zjištění zakládání černých skládek také 
uvítáme, když nás o tomto chování budete informovat. 
Věříme, že v zájmu nás všech je, aby naše obec a její 
okolí bylo čisté a při navštěvování těchto míst jsme 
nechodili kolem hromad odpadků.

Za MS Jezevec Chornice Tomáš Kraus

Kinematograf bratří 
Čadíků v Chornicích
Obec Chornice zve všechny na 

tradiční promítání Kinematogra-
fu bratří Čadíků, které se  

uskuteční ve dnech  
31. srpna – 3. září  

v areálu na hřišti. Vstupné je 
dobrovolné, připraveno bude 

bohaté občerstvení.  
Za nepříznivého počasí se  

promítání přesune do  
kulturního domu.  

Promítat se bude po setmění.

Program:
Sobota  – Čertí brko
neděle  – Po čem muži touží
Pondělí  – Chata na prodej
Úterý – Hastrman

Poděkování
Děkuji touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu 
slavnostního otevření nové hasičské zbrojnice, zejména pak rodině 
pana Františka Markuse a rodině pana Jiřího Kučery.

                                                       Jiří Smékal, starosta obce.
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Táborové léto v Chornicích
Druhý prázdninový týden se v Chornicích nesl v táborovém duchu. 
Dvacet dva dětí se na fotbalovém hřišti pravidelně scházelo, aby 
spolu prožilo týden plný her, sportu, pohybu, tance, zábavy, tvoření 
a legrace. Táborový program byl zpestřen kurzem sebeobrany  
a celodenním výletem do Jeskyně Blanických rytířů a smyslové zahrady. 
Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu na podporu 
zaměstnanosti.
Všem dětem děkujeme za příjemně strávený čas, který obohatil nejen 
vedoucí tábora, ale doufejme i děti samotné. Dále děkujeme obci 
Chornice za poskytnutí zázemí v kulturním domě.
    Za TJ Sokol Chornice, z. s. Blanka Mauerová

Základní organizace Českého svazu  
chovatelů Chornice

pořádá ve dnech 10. - 11. srpna 2019
„o Chornické pouti“

11. ročník soutěžní výstavy  
králíků a holubů

Výstava bude pro veřejnost otevřena  
v zahradě JEDnOTY Chornice

v sobotu od 13.00 do 19.00 hodin
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin

!   OBČERSTVEnÍ  ZAJIŠTĚnO !
          (guláš, klobásy z udírny, točené pivo…)

  !  V neděli TOMBOlA  !

K návštěvě výstavy 
Vás zvou

chovatelé z  Chornic
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noc kostelů 2019
Slavnostně vyzdobený kostel Všech Svatých byl svědkem zahájení již čtvrtého ročníku večer-
ního setkání. Důkladně připravený historik Mgr. Michal Schuster účastníky poutavě seznámil  
s jeho minulostí a potom se všichni přesunuli do tzv. Loretánské kaple na Kalvárii, kde přítomné 
přivítala paní starostka a otec Pawel Wójciak. Výkladu o vzniku a historii Kalvárie navazoval na 
koncert houslistek ze ZUŠ Jevíčko pod vedením Bc. Barbory Křivinkové, který svou nádhernou 
náladou do prostředí skvěle zapadal. Prohlídku kostela Povýšení Svatého Kříže podkreslo-

valo malebné světlo 
zapadajícího slunce. 
Děkujeme za možnost 
v netradičním čase  
a atmosféře poznávat 
místa, která utváře-
la historii naší obce,  
a uchovávat tak památ-
ku našich předků pro 
další generace.

Obecní knihovna

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné narozeniny 
oslaví:

MARIE HRUBÁ
lUDMIlA KRAUSOVÁ
lUDMIlA MlČOCHOVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

V posledním období se narodil

MARTIn VAlACH
Marínkovi i rodičům přejeme štěstí,  
zdraví a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

JIŘÍ ČMEl
lADISlAV GlOC
HElEnA TIHlAŘÍKOVÁ
AnnA SRnCOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám.

Perníková popelnice 2018 aneb třídění odpadu  
přináší své ovoce

Soutěž obcí Pardubického kraje ve třídění odpadů každoročně vyhla-
šuje Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. společně s Pardu-
bickým krajem. Pořadí obcí je výsledkem celoročního sběru tříděného 
odpadu, respektive množství vytříděného odpadu na jednoho obyva-
tele za celý rok 2018. V tomto roce obce soutěžily už po dvanácté a byly 
rozděleny do tří kategorií podle počtu obyvatel. Naše obec v kategorii 
od 301 do 2 000 obyvatel obsadila 3. místo za obcí Čeperka a městem 
Seč. Poděkování patří všem aktivně zapojeným občanům i zaměstnan-
cům obce, kteří se o tříděný odpad starají.
V příštím roce bychom rádi občanům ještě zjednodušili třídění odpa-
dů zavedením systému door-to-door, což znamená, že každé popisné 
číslo dostane přímo domů popelnice na plast, papír a bioodpad. Po-
kud budeme úspěšní v žádosti o dotaci, mohli by občané takto třídit již  
o prázdninách příštího roku.  

Mgr. Iveta Glocová

 …a láska zůstala, ta smrti nezná….
  V těchto dnech si připomínáme  

5. smutné výročí,  
kdy nás po těžké nemoci ve věku  

nedožitých 21 let opustil  
náš milovaný syn 

Ivo Vávra. 

Vše nejlepší k narozeninám  

Lidušce Mlčochové 
 zdraví, pohodu  
a dobrou náladu
přeje do dalších let
kamarádka  
Maruška Kryštofová

Kolik nás je …
V systému evidence obyvatel Obecního úřadu v Jaroměřicích bylo  k 30. červnu 2019 evidováno  
na trvalém pobytu celkem 1 162 občanů. V průběhu 1. pololetí 2019 se do Jaroměřic přistěho-
valo 13 osob, odhlásilo 13 osob, zemřelo 11 občanů a narodily se 2 děti.  

Pro srovnání s rokem 2018
k 1. 1. 2018      - 1 182 obyvatel
k 31. 12. 2018  - 1 171 obyvatel

Dana Zvejšková, Obecní úřad

Za novými poznatky do Estonska
Během celého školního roku 2018/19 byla ZŠ Jaroměřice centrem kolegiální podpory projek-
tu Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Projekt si klade za cíl vybudovat 
síť, ve které dochází ke sdílení zkušeností mezi učiteli základních škol. Cílem je pracovat na  
trvalém rozvoji pedagogických kompetencí zapojených učitelů a vzbudit u žáků potřebu získat 
prostřednictvím čtení pozitivní zkušenosti.
Vedoucí center měli díky projektu možnost setkávat se se zapojenými učiteli, prezentovat zná-
mé i méně známé metody kritického myšlení, ale také absolvovat zahraniční stáž na škole  
v Estonsku. Tam měli příležitost zhlédnout výuku na dvou typech základních škol, státní a sou-
kromé jazykové škole. Estonští učitelé pracovali na rozvoji čtenářské gramotnosti žáků již od 
první třídy. Velký důraz byl kladen na jazykové dovednosti žáků, ti se setkávali s cizím jazykem 
od první třídy několikrát týdně. Žáci na druhém stupni byli velmi dobře jazykově vybaveni, 
nedělalo jim potíže plynule mluvit, číst a psát v nejméně dvou jazycích a byli schopni pracovat 
se vzdělávacími materiály, které vyžadovaly dobrou čtenářskou úroveň.
Děkujeme účastnicím projektu Síťování za příjemně strávená odpoledne. Budeme se na vás 
těšit v příštím školním roce, noví účastníci jsou také vítáni.

Mgr. Růžena Bohatcová

Kdo jste ho znali  
a měli jste ho rádi, 
věnujte mu tichou 

vzpomínku.

Rodiče a bratr

Přistěhovalo se 28 osob
Odstěhovalo se    30 osob
Zemřelo               23 osob
Narodilo se          16 dětí
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Noční procházka Jaroměřicemi s Mgr. Michalem Schusterem
Divadelní ztvárnění pověstí v podání 

šermířské společnosti GONFANON a jaroměřických ochotníků

Oživlé pověsti Jaroměřic
Obec Jaroměřice, Obecní knihovna a SPOZ Vás srdečně zvou na:

v sobotu 17.8.2019 ve 20:00 před CŽP

10.8. ZÁMEK HlUBOKÁ, sobota, zájezd s průvodcem Janem 
Valíčkem, dalším bodem programu je rozhledna Kleť, odjezd 
4:30 Biskupice, 4:40 Jaroměřice, 4:50 Velké Opatovice, 5:00 
Jevíčko.

12.8.  ZRODIlA SE HVĚZDA, pondělí, letní kino na hřišti na 
Čtvrtníčkách, začátek po setmění (cca po 9. hodině). Romantický 
muzikál nominovaný na čtyři Oscary s Lady Gaga v hlavní roli. 
USA 2018, režie Bradley Cooper. Vstupné 80Kč.

17.8. OŽIVlÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC, sobota, setkání účastníků ve 
20:00 u CŽP. Noční procházka Jaroměřicemi s Mgr. Michalem 
Schusterem. Divadelní ztvárnění pověstí v podání šermířské 
společnosti GONFANON a jaroměřických ochotníků

26.8. TVOŘIVÉ ODPOlEDnE, pondělí, 14:00 až 17:00, s keramičkou 
Gabrielou Sekerešovou, VČ. Pro děti i dospělé. Vyzkoušejte si 
točení na kruhu, zdobení keramiky nebo malování na plátno. 
Vstup zdarma, účastníci hradí pouze materiál v rozmezí 50-
100Kč (dle zvolené aktivity). Prosím zájemce o přihlášení  
v knihovně.

 ČTEnÍ V ZAHRADĚ, každé úterý v 15:30, sraz před CŽP.

Připravujeme:
13.10. SKlEnĚnÝ POKOJ, neděle. Zájezd na představení Městského 

divadla v Brně s návštěvou zahrady vily Tugendhat. Cena  
545 Kč (vstupenka 420 Kč, dopravné 125 Kč, nezahrnuje vstup 
do zahrady vily Tugendhat (50Kč)). Zájemce prosím o přihlášení  
a úhradu ceny v knihovně do 13. 9. 2019.

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
SRPEn 2019

nájemní byty v rekonstruovaném  
bytovém domě

Obec Jaroměřice připravuje v rekonstruovaném objektu na návsi 10 
bytových jednotek určených k pronajmutí. Zastupitelstvo se na svém 
jednání shodlo na těchto základních bodech nájemní smlouvy: 
- výše nájmu 100 Kč/m2 

- složení kauce ve výši tří měsíčních nájmů 
- nájemce musí prokázat bezdlužnost 
- chov domácích zvířat po předchozím souhlasu pronajímatele 
- zákaz kouření v bytech i společných prostorách 
- nájemce se zavazuje sjednat si pojištění na vnitřní vybavení bytu 
- energie si hradí nájemci sami – uzavírají smlouvu s jednotlivými po-

skytovateli

umístění výměra (m2) počet místností měsíční nájemné

přízemí 29,10 1 + kk 2 910,00

přízemí 63,60 2 + kk 6 360,00

přízemí 46,85 2 + kk 4 685,00

1. patro 86,85 3 + kk 8 685,00

1. patro 80,55 2 + kk 8 055,00

1. patro 57,95 2 + kk 5 795,00

1. patro 75,85 3 + kk 7 585,00

1. patro 62,25 2 + kk 6 225,00

podkroví 75,90 3 + kk 7 590,00

podkroví 44,60 2 + kk 4 460,00

Zájemci o pronájem bytů mohou své žádosti zasílat na OÚ Jaroměři-
ce, Jaroměřice 1, 569 44 Jaroměřice nebo  
na e-mail: obecjaromerice@cmail.cz.

Mgr. Iveta Glocová

STÁlÝ TÝDEnnÍ ROZPIS

Centrum života a podnikání  - „Dvoustovka“

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

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

VOlnOČASOVÝ AREÁl vedle sběrného dvoru (veškerá cvičení 
po dobu rekonstrukce „Dvoustovky“)

cvičení čas lektorka
po TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková
út JÓGA 16:30 p. Marie Pazdírková
st TCHAI-CHI 15:30 p. Marie Pazdírková

Divočiny
Divadélko MgA. Zdeňky Selingerové o zlobivém 
Maxovi nalákalo na čtyřicet diváků nejen z řad ma-
minek a malých dětí. Objevilo se mezi nimi i několik 
tatínků. Do příběhu o chlapečkovi, který se prozlobil 
se až do daleké džungle, se mohly děti zapojit spo-
lečným divokým tartasem. Představení se šťastným 
a poučným koncem bylo pro malé i velké diváky pří-
jemným zpestřením parného úterního dne.

Obecní knihovna
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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.

Sháním domek, chalupu či zemědělskou usedlost  
se zahradou, pozemky do 30 km v okolí M. Třebové  
a Jevíčka. Může být i horší stav. Tel.: 728 741 473. 

Prodám palivové dřevo štípané tvrdé/měkké 
rovnané 50 cm/100 cm, sypané 25 cm–50 cm, 

smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919,  

email: zouharhonza@email.cz.


