
Ve spolupráci s farností se rozběhla obnova památek  
pro letošní rok

V oblasti péče o památky jsme i letos na-
plánovali několik větších či menších akcí na 
objektech v Městské památkové zóně Jevíč-
ko. První z nich jsou již zrealizovány nebo 
právě probíhají, další z nich zahájení teprve 
čeká. Díky vítězství v soutěži Historické měs-
to roku v Pardubickém kraji 2019 můžeme 
do památek investovat o 200 tisíc více. Cel-
kem tedy očekáváme dotační prostředky 
ve výši cca 1,4 mil. Kč z Ministerstva kultury 
a Pardubického kraje. Opět se věnujeme in-
teriéru kostela Nanebevzetí Panny Marie, ve 
kterém je v realizaci restaurování umělých mramorů šesti bočních oltářů, kamenné schodiš-
tě před oltářem a barokní skříně v sakristii. Vrásky na čele nám však přidělává stav dřevěných 
trámů krovu městské věže. Dřevěné konstrukce byly proto již v dubnu ošetřeny biocidním 
postřikem, avšak stav některých jejich částí je zralý na výměnu. Tesaříkem silně napadené 
je i čerstvé řezivo, zabudované při instalaci technologického anténního zařízení mobilních 
operátorů. Je pravděpodobné, že nově zabudované čerstvé řezivo (obsahující množství pro 
dřevokazný hmyz atraktivních aromatických látek) akcelerovalo aktivitu tesaříka v prostoru 
krovu, nebo dokonce mohl být tesařík do konstrukce krovu s novým dřevem i zanesen. Tyto 
domněnky však již nyní nelze prokázat. Proto jsme zadali projekt havarijní opravy věžového 
krovu u společnosti INRECO, vnímáme ji jako prioritu nejbližších let.
Obdobně neutěšený je stav většiny trá-
mů  v objektu bývalé sýpky, které vykazují   
v místech uložení v obvodových zdech tak-
též rozsáhlé napadení dřevokaznými houba-
mi a hmyzem. V tomto případě jsme zadali 
zpracování odborného posudku, který určí 
přesný rozsah opravy. Z uvedeného důvodu 
nebude sýpka prozatím přístupna veřejnosti. 
Obě akce budou po zpracování příslušných 
dokumentů zařazeny do anketního dotazníku 
pro MK a bude na jejich obnovu požádáno  
o dotaci. Náklady budou ovšem mnohoná-
sobně převyšovat dotační prostředky. Z akcí 
letošního roku bude ještě dokončeno restaurování sochařské výzdoby kašny a bude opra-
vena část hradeb v úseku severně od bývalé „jaroměřické brány“ na Malém náměstí. Celkové 
investice do obnovy památek a zpracování projektových dokumentací budou vč. dotačního 
příspěvku cca 2,4 mil. Kč. Závěrem zmíním dva záměry, které realizujeme v rámci Roku ži-

dovské paměti v Jevíčku. Po takřka 
osmdesáti letech dostala jevíčská 
synagoga na konci dubna zpět 
na průčelí svůj původní symbol – 
hebrejské Desky desatera, jejichž 
fotografii si můžete prohlédnout 
ve fotoaktualitách. Na ulici Soudní 
přibude také na začátku září po-
mník na památku zavražděných 
židovských spoluobčanů, který 
dle výtvarného návrhu Ing. arch. 
Jaroslava Klenovského vytvořil 
kamenosochař Štěpán Hemzal. 
V roce 75. výročí konce druhé 
světové války to považujeme za 
morální povinnost vůči židovské 
komunitě, která byla od 16. století 
součástí historie našeho města.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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V rámci projektu přírodní zahrady 
vyrostlo na pozemku ZŠ jezírko
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letech vrátily Desky desatera
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Poděkování odcházejícímu  
veliteli MP Jevíčko  

za spolupráci
Rádi bychom touto cestou po-
děkovali odcházejícímu veliteli 
Městské policie v Jevíčku, panu 
Bc. Miroslavu Zemánkovi, za 
jeho práci a přínos pro město 
Jevíčko. Oceňujeme zejména 

jeho profesionalitu, ohleduplnost a lidský 
přístup při řešení problémů, se kterými se 
během své služby setkal. Pan velitel městu 
Jevíčku věnoval část svého profesního živo-
ta a sdílel s ním a s námi dobré i těžší chví-
le. Za město Jevíčko mu přejeme mnoho 
úspěchů, pohody a klidu jak v osobním, tak  
i v dalším profesním životě. Personální stav 
MP Jevíčko bude doplněn novým strážní-
kem s dlouholetou praxí, panem Michalem 
Novákem, který zvítězil ve výběrovém říze-
ní.  Vedení města a spolupracovníci úřadu

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci červnu 2020  
oslaví významné životní jubileum 

Ladislav Krátký
Zdeněk Továrek
Pavel Sauer
Marta Macounová
Jaroslav Sedláček
František Ambroz
Adolf Řehoř
Jarmila Slechanová
Jiřina Bystrá 

dobře doma!
Říkat, že karanténa související s covidem-19 
přinesla i cosi dobrého, že nás konečně 
stmelila v procítěné pospolitosti, by bylo 
v tuto chvíli jistě klišé a hloupost. Potažmo 
i ta sounáležitost k místu a zejména vlastní 
rodině není přec na Malé Hané zdaleka ci-
zorodá a má svoji trvalou kontinuitu, již je 
třeba udržet i propříště. Dyť komu jinému 
může človíček v samých důsledcích důvě-
řovat než vlastním rodičům! Tvořit si svůj 
názor - ano, toť nesporná nutnost. Ale sta-
ne-li se vlastní úsudek pouhou destilací ho-
tových tun masmediální siláže, potom ne-
lze hovořit o vlastním mínění vycházejícím 
z vlastní zkušenosti. Vždyť kategoricky jiná 
je sdílená bolest například z popáleniny, jež 
je nám barvitě vylíčena, na rozdíl od popá-
leniny samé. Když i v tom nejlepším případě 
proklínáme všechny svaté s opařeným prs-
tem pod proudem ledové vody tak, jak nás 
to v dětství naučili tátové, maminky, dědeč-
kové a babičky. 
Vrabec v hrsti nejlíp ví, že i holub na stře-
še má svoje neduhy. A jestliže něco, potom 
vždycky za něco. Notabene ani to rádoby 
čistější ovzduší a vodoteče, jež jsou nám 
v médiích podstrkovány, nepřicházejí gratis. 
Požadavky na vyšší hygienu spustily celo-
světově restart výroby neoblíbených plastů 
na jedno použití. A pro odvětví umělých 
hmot, které bojovalo s poklesem poptáv-
ky, je tedy stávající pandemická krize zdá 
se vítanou úlevou. „Vůbec jsme nečekali, 
že něco takového ještě přijde,“ uchechtá-
val se počátkem letošního května generální 
ředitel Styrolutionu, největšího světové-
ho výrobce polystyrénu, Kevin McQuade 
v rozhovoru pro agenturu Bloomberg. Tak-
že i tak v olympijském roce bez olympiády. 
Jen těžko hádat, zdalipak se někdo z Malé 
Hané letos na Olympijské hry do Tokia vů-
bec chystal. Čert ví. A jestli ano, pak možná 

mlčel, abychom mu 
to my ostatní nezá-
viděli. Ale je věru co 
závidět? 
Není snad nad to, 
když je dobře doma?

       Rudolf Beran

Je dobře, když je doma dobře
„Letos pojedó všichni tak leda do Prčic, 
maji po rajzováni,“ zaslechl jsem tuhle 
v Penny Marketu z rozpravy dvou naku-
pujících. Dámy buďto neznám, nebo jsem 
je skrze náustky nedokázal identifikovat. 
Témbry hlasů však měly zjevně místní. Tipl 
bych si, že byly z Jaroměřic. Ale čert ví. 
Je nicméně pikantní, kterak se z nás na 
ten šup stali proroci. Omezené v pohybu 
nás sdělovací prostředky zasypaly tou nej-
širší možnou škálou nakupených názorů a 
soudů, jež nás tak či onak zmanipulovaly 
a usměrnily; popudily nebo občas rozlí-
tily, stejně jako nám jiné daly za pravdu, 
jakže je tohle přece hotová věc. Zelení si 
promnuli ruce, že svět se snad nyní ko-
nečně změní k lepšímu. Červení se počali 
předhánět v predikcích příští hospodář-
ské recese. Modří se nám se zdviženými 
ukazováčky snažili připomenout, nako-
lik jsme nepoučitelní. Žlutí oživili naději 
v resuscitaci pravdy a lásky. Nu a černí 
naopak stáli za svým, že žádné probuzení 
do nového lepšího světa nás v brzké době 
rozhodně nečeká. Ba naopak. Takže asi 
tolik. A zobrazíme-li si těchto pět pomysl-
ně zabarvených směrů jako protínající se 
kruhy na bílé tkanině - vida, vznikne nám 
z nich v olympijském roce bez olympiády 
alespoň pěkná olympijská vlajka. Zdánlivě 
toť symbol férového soupeření. Nebo in 
natura soutěže, která byla ve své historii 
rušena pouze v době válečných konfliktů.
Vždyť kupodivu ani ta španělská chřipka, 
která skolila více lidí než jí předcházející I. 
světová válka, Olympijské hry v belgických 
Antverpách v roce 1920 nijak nenaboura-
la! Takže se nám ten svět za posledních 
sto let nejspíš přece jen drobet proměnil. 
A kdyby ne v ničem, tak v létání po světě 
nesporně. V případě dostatku finančních 
prostředků létání téměř neomezeném. 
Bohatší z nás zaplavili svět a turisticky ex-
ponovaná místa proměnili v člověčí mra-
veniště. A právě obrázky a videa z těchto 
míst již krátce po vypuknutí pandemie 
zarezonovaly v médiích. Lidi fascinovala 
průzračně čistá voda v benátském Cana-
le Grande, prázdný a cudný Hollywood 
North Beach Park na Floridě, vylidněné  
a vymetené římské Svatopeterské náměs-
tí, stejně jako pustý bulvár Champs-Ély-
sées v Paříži či pražská Královská cesta a 
mnohé mnohé další. 
´Jo, a teď měli všichni aspoň na chvilku 
po rajzováni!´parafrázuji si v rozmaru kon-
statování té nakupující v jevíčském Penny 
Marketu. Její projev nasvědčoval tomu, že 
ona k těm masám přesycených pinožníků, 
co už neví kam a co by, jako by nepatřila. 
Stejně jako možná většina z nás - žijících  
zde na Malé Hané bez toho, aniž bychom 
museli pojmout celičkej svět i s jeho nero-
zumem. No ne? Bohatě snad stačí, když je 

Okénko radních

Kontejnery na biodpad neslouží k odkládání jiného odpadu!
Bezohlednost a drzost některých osob nezná mezí. Jako v případě, kdy nějaký „dobrák“ 
vhodil do kontejneru na bioodpad umístěného na ulici Horní kusy starého nábytku. Nejenže 
tím přidělává práci technickým pracovníkům města, ale ještě dává špatný příklad ostatním. 
Toto jednání lze posuzovat jako úmyslné založení černé skládky a je postižitelné dle záko-
na. Kontejnery na bioodpad umísťuje město Jevíčko na veřejná prostranství z dobré vůle, 

aby zefektivnilo jeho likvidaci našim občanům,  
a ti nebyli odkázáni toliko na vlastní kompostéry 
nebo sběrný dvůr. Neslouží na shromažďování 
komunálního či objemného odpadu! V souvis-
losti se svozem bioodpadu upozorňujeme, že 
tento je kvůli poruše svozového vozidla pro-
váděn dočasně v provizorním režimu. Proto 
žádáme občany, aby přistavené kontejnery 
nepřeplňovali a zachovávali v jejich okolí po-
řádek. Děkujeme.

Vedení města Jevíčko
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Upozorňujeme na platnost 
obecně závazné vyhlášky  

č. 1/2020, o regulaci  
provozní doby hostinských 

zařízení
V souvislosti s uvolňováním opatření proti 
šíření nemoci COVID 19 můžou naši spolu-
občané znovu navštěvovat svoje oblíbené 
restaurace a pohostinství. Přejeme všem re-
stauratérům a hostinským mnoho spokoje-
ných hostů a shrnujeme pro provozovatele  
i návštěvníky hlavní parametry výše uvede-
né obecně závazné vyhlášky (OZV) platné 
na území města od 1. 4. 2020:

Nový přechod pro chodce na ulici Brněnské
Milí spoluobčané,
v polovině května se nám podařilo dokončit přechod pro chodce na jedné z nejfrekvento-
vanějších ulic v Jevíčku, a to ulici Brněnské v místech křižovatky s ulicí Okružní č.III a č.IV. Po-

volovací proces přechodu není jednoduchý  
a může být realizován jen na základě pro-
jektové dokumentace a se souhlasem 
Policie ČR a příslušným úřadem Odboru 
dopravy, v našem případě MěÚ Moravská 
Třebová.
V současné době probíhá zpracování pro-
jektové dokumentace také na dva další pře-
chody pro chodce na ulici Třebovské, které 
bychom chtěli realizovat v roce 2021. Sou-
částí projektu bude také chodník pro chod-
ce na ulici Třebovské od dolíku u Žlibeckého 
potoka, kde by mělo vzniknout parkoviště  
s novým chodníkem až s navázáním na ulici 
Dr. Klimeše.
Doufáme, že tyto projekty přispějí ke zvýše-
ní dopravní bezpečnosti v Jevíčku. Je však 
důležité si uvědomit, že před vstupem 
na přechod pro chodce se musí chodec 
vždy rozhlédnout a vstoupit na něj až 
ve chvíli, kdy si je jistý, že jedoucí vozi-
dlo po vozovce zastavilo a dává chodci 
přednost. Jen tak je zajištěno bezpečné 
přejití chodce po přechodu, toto prosím 
zdůrazněte hlavně svým dětem, které jsou 
při nehodách nejzranitelnější.

Dušan Pávek, dipl. um.,  
starosta Města Jevíčka

Poděkování při zajištění ochranných  
pomůcek a nákupů pro seniory

Vážení spoluobčané,
dovolte mi za Město Jevíčko poděkovat všem, kteří jste se zapojili do jakékoliv pomoci 
při zajišťování ochranných pomůcek při vypuknutí epidemie koronaviru. Vaše součinnost  
a nabídnutá pomoc mnohonásobně předstihla státní dodávky a zásobování. Jsem velmi rád, 
že jsme díky Vaší snaze a pomoci mohli v prvních dnech nouzového stavu zásobit plošně 
prostřednictvím jevíčských hasičů všechny seniory od 65 let věku výše v Jevíčku a Zadním 
Arnoštově a ještě pomoci Odbornému léčebnému ústavu a Domovu důchodců Moravská 
Třebová. Celkem se nám od Vás, tedy našich spoluobčanů, nezištně sešlo na 700 roušek, 
dalších 900 roušek jste nám přinesli pro Domov důchodců v Moravské Třebové. K tomu vše-
mu výrazně pomohly pracovnice Městského úřadu Jevíčko, které našily 980 roušek v rámci 
home office a svého volného času a také musím poděkovat společnosti MarS a.s. Jevíčko 
za darované roušky hned v prvních dnech nouzového stavu. V zajištění látek a materiálů 
nám výrazně pomohla Galanterie paní Jany Martínkové, krejčovství Lucie Alžběty Staňkové 
a pan Radomír Řehoř. Při zajišťování roušek musím zmínit velmi vstřícný přístup společnosti 
PROFIPRADLO.CZ, která nám od počátku dodávala průběžně další velmi kvalitní látkové 
chirurgické roušky nebo čerpací stanice ČEPRO a. s. v Jevíčku pod vedením pana Žouželky, 
která nám v době nouze o toto zboží dodala 500 l desinfekce, která byla rozdělena do měst-
ských organizací. 
Poděkovat musím také Pardubickému kraji, který zajišťoval prostřednictvím ORP Moravská 
Třebová a hasičů distribuci ochranných pomůcek pro obce, města, zdravotnická a sociální 
zařízení.
Za pomoc s realizací nákupů seniorům musím poděkovat jevíčským Skautům, kteří výrazně 
při rozjezdu této služby pomohli.
Závěrem tedy ještě jednou obrovské poděkování Vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do 
pomoci ostatním a potřebným lidem. Jsem rád, že se snad situace začíná vracet k normálu, 
a prosím tedy, nyní mysleme také na místní podnikatele a obchodníky, kteří museli své pod-
nikání z důvodu vládních nařízení omezit. Proto neváhejte využít jejich služeb a zavítejte do 
jejich provozoven, obchodů a restaurací.

S poděkováním a přáním pevného zdraví  
Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 20. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

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

Místo konání: sál budovy synagogy  
    na ul. Soudní v Jevíčku  
Doba konání: 15. 06. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním 
    na úřední desce

V Jevíčku dne 15.05. 2020

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

Provozní doba od pondělí do čtvrtka 
končí ve 24.00 hodin a stejně tak v neděli. 
V noci z pátku na sobotu a ze soboty na 
neděli je konec provozní doby stanoven 
na 03.00 hodin. V případě předzahrádek 
a venkovních posezení je konec provozní 
doby a tím pádem nejpozdější odchod 
hostů z nich stanoven na 24.00 hodin 
po celý týden bez výjimky. Podle naší 
evidence se jedná o šest takových hos-
tinských zařízení nacházejících se mimo 
budovu, jejichž umístění je uvedeno  
v příloze této OZV na webových strán-
kách města v sekci Vyhlášky a nařízení.

Dohled nad dodržováním této vyhlášky 
provádí Městská policie Jevíčko stejně jako 
v případě ostatních OZV uveřejněných na 
našem webu www.jevicko.cz.

Vedení města Jevíčko
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/37R/2020 program 37. schůze rady města 

dne 6. 4. 2020
2a/37R/2020 cenovou nabídku firmy Instala-

térství Tříska, s. r. o, Zadní Arnoštov 67, 
569 43 Jevíčko, IČ: 07740794 na výmě-
nu radiátorů v budově MŠ Jevíčko za 
částku 20.380 Kč vč. DPH

2b/37R/2020 firmě REHAU Automotive, s. r. o. 
umístění reklamního poutače na Palac-
kého náměstí s úhradou poplatků dle 
platné Obecně závazné vyhlášky města 
Jevíčko č. 3/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství

2c/37R/2020 dotaci pro TJ Jevíčko, z. s., Okruž-
ní I 637, Jevíčko ve výši 6.036 Kč na zá-
kladě uzavřené veřejnoprávní smlouvy

3/37R/2020 úlevy na nájemném za dva mě-
síce roku 2020 pro vybrané nebytové 
prostory dle přílohy, a to z důvodu 
podpory podnikatelů v souvislosti se 
stávajícím nouzovým stavem z důvodu 
výskytu koronavirové infekce Covid-19 
a jeho negativních dopadů na podni-
kání

4a/37R/2020 cenovou nabídku spol. EGRANT, 
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Krá-
lové, IČ: 03165400 na řízení po dobu 
udržitelnosti projektu 5 let na akci 
„Zateplení bytového domu č. p. 783  
v Jevíčku“ ve výši 10.000 kč bez DPH

4b/37R/2020 cenovou nabídku na projekt ha-
varijní opravy věžového krovu městské 
věže Jevíčko (průzkumy, DSP, DPS) od 
společnosti INRECO s. r. o., Škroupova 
441/9, 500 02 Hradec Králové ve výši 
470.690 Kč vč. DPH

4c/37R/2020 podání výpovědi z nájemních 
smluv s vlastníky technologických zaří-
zení umístěných v městské věži – VO-
DAFONE, FORTECH a CETIN a pověřuje 

vedoucího organizačního odboru jejich 
řešením z důvodu stávajícího havarijní-
ho stavu a biocidního napadení dřevě-
ných konstrukcí věže

4d/37R/2020 cenovou nabídku na vypraco-
vání odborného posudku napadení 
dřevěných stropů dřevokaznými škůdci  
v objektu bývalé sýpky od společnosti 
INRECO, s. r. o., Škroupova 441/9, 500 
02 Hradec Králové ve výši 44.770 Kč vč. 
DPH

5a/37R/2020 sanitační řád ubytovny města na 
ul. Soudní 51 v Jevíčku s účinností od 
1. 4. 2020

6a/37R/2020 veřejnoprávní smlouvu č. 39 na 
dotaci ve výši 1.862.383 Kč mezi Měs-
tem Jevíčko a Svazkem obcí skupino-
vého vodovodu Malá Haná, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734 
na akci „Oprava vodovodu a kanalizace  
- II. etapa na ul. Okružní II, Jevíčko“ 
a pověřuje místostarostu podpisem 
smlouvy

6b/37R/2020 smlouvu o dílo mezi Městem 
Jevíčko a firmou SWIETELSKY stavební, 
s. r. o., Dopravní stavby VÝCHOD, Ob-
last Pardubice, sídlo Pražská tř. 495/58, 
370 04 České Budějovice, IČ: 48035599 
na akci „Rekonstrukce silnice III/36613 
Okružní II, Jevíčko“ (SO 131 chodníky  
a parkovací stání, SO 431 veřejné osvět-
lení, SO 801 vegetační úpravy; včetně 
stavby „Propojení chodníkem ul. Okruž-
ní II a ul. Pod Zahradami“ tj. SO 101  
a SO 401) za nabídkovou cenu ve výši 
2.300.173,77 Kč bez DPH (2.783.210,26 
Kč vč. DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6c/37R/2020 výsledek výběrového řízení  
a smlouvu o dílo na akci „Příprava území 
a infrastruktura pro průmyslovou zónu 
v Jevíčku“ s firmou BETA - PROJEKT,  

Usnesení 37. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. dubna 2020
s. r. o. se sídlem Zadní 402/1a, 568 02 
Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 za nabíd-
kovou cenu ve výši 206.366 Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/37R/2020 výsledek výběrového řízení  
a smlouvu o dílo s firmou TOFRA-STAV-
BY, s. r. o., Biskupická 367, 569 43 Je-
víčko, IČ: 07695454 na akci „Oprava 
hradeb p. č. 65 Malé náměstí 118“ za 
nabídkovou cenu 361.025 Kč vč. DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
o dílo

7b/37R/2020 cenovou nabídku firmy VPO 
Okna Blansko, s. r. o., Vodní 640/7, 678 
01 Blansko, IČ: 27715736 na dodávku 
a montáž 4 ks oken u domu č. p. 119 
na Malém náměstí v Jevíčku za částku 
67.060 Kč vč. DPH a souhlasí s jejich vý-
měnou

Rada města Jevíčko pověřuje
4e/37R/2020 investičního technika zajištěním 

součinnosti dle požadavků zhotovitele 
odborného posudku napadení dře-
věných stropů dřevokaznými škůdci  
v objektu bývalé sýpky

5b/37R/2020 investičního technika ve spolu-
práci s tajemníkem a místostarostou 
přípravou poptávky k zaslání cenových 
nabídek na práce spojené v oblasti 
BOZP a odpadového hospodářství pro 
Město Jevíčko

Rada města Jevíčko souhlasí
7a/37R/2020 s prodloužením nájemní smlou-

vy nebytového prostoru na adrese Tře-
bovská 71 v Jevíčku OSVČ Liboru Vyk-
lickému, obuvnictví a zámečnictví, Tře-
bovská 71, 569 43 Jevíčko, IČ: 66553580 
do 31. 12. 2020

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/38R/2020 program 38. schůze rady města 

dne 20. 4. 2020
2a/38R/2020 zrušení plánovaného kulturní-

ho programu v rámci tradiční Jevíč-
ské pouti v termínu 15. - 16. 8. 2020 
z důvodu přetrvávající epidemie viru 
Covid-19 a s tím spojených vládních 
omezení pro shromažďování většího 
počtu osob

2b/38R/2020 poskytnutí ručitelského závazku 
Města Jevíčko příspěvkové organizaci 
města Základní škole Jevíčko, U Zámeč-
ku 784, 569 43 Jevíčko, IČ: 70996814 
za investiční úvěr do výše 2.620.000 
Kč od společnosti Česká spořitelna, a. 
s. na projekty „Přírodní zahrada a mo-
dernizace učebny přírodních věd v ZŠ 
Jevíčko“

3/38R/2020 cenovou nabídku firmy NETVOIP, 
s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 28850581 
na upgrade vnitřních rozvodů sítě pro 
připojení internetu v budově MěÚ  
Jevíčko za částku celkem 38.601 Kč bez 
DPH

4/38R/2020 veřejnoprávní smlouvu č. 40 na 
dotaci ve výši 30.000 Kč mezi Městem 
Jevíčko a Svazkem obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná, Palackého nám. 
1, 569 43 Jevíčko, IČ: 72040734 na akci-
„Rekonstrukce části vodovodních řadů 

Jevíčko - K. Čapka a vypracování PD“ 
a pověřuje místostarostu podpisem 
smlouvy

5a/38R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006467/VB/1, Jevíčko, 
Soudní - rekonstrukce, knn mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 96/7, p. č. 96/8, p. č. 
96/9, p. č. 96/24, p. č. 107/8, p. č. 107/9, 
p. č. st. 4, p. č. st. 6 a p. č. st. 116/1, vše 
 v k. ú. Jevíčko-město a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

5b/38R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. 9900091191/1/2020 mezi 
Městem Jevíčko a společností GasNet,  
s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemky p. č. 1737/6, 
p. č. 1751/98 a p. č. 1751/100, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5c/38R/2020 ořez stromu rostoucího vedle 
domu č. p. 6 v Zadním Arnoštově

5d/38R/2020 ukončení nájemní smlouvy  
o pronájmu části pozemku p. č. 4241/1 
v k. ú. Jevíčko-předměstí mezi Městem 
Jevíčko a nájemcem dle zápisu doho-
dou k 30. 4. 2020 s předáním pozemku 

Usnesení 38. schůze Rady města Jevíčko konané dne 20. dubna 2020
zcela vyklizeného s uvedením pozem-
ku do původního stavu a odstraněním 
veškerého stavebního materiálu

6b/38R/2020 cenovou nabídku na dodávku 
a montáž vstupních dveří u domu č. p. 
119 v Jevíčku od firmy VPO Okna Blan-
sko, s. r. o., Vodní 640/7, 678 01 Blan-
sko, IČ: 27715736 za částku 51.481 Kč 
vč. DPH

7a/38R/2020 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace Mateřská škola Jevíčko za 
rok 2019 dle předložených dokladů  
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

7b/38R/2020 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace Základní škola Jevíčko za rok 
2019 dle předložených dokladů a se-
psaný protokol o schválení účetní zá-
věrky

7c/38R/2020 účetní závěrku příspěvkové orga-
nizace Základní umělecká škola Jevíčko 
za rok 2019 dle předložených dokladů 
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

7d/38R/2020 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Mateřská škola Jevíčko 
za rok 2019 dle předložených dokladů  
s nulovým ziskem

7e/38R/2020 hospodářský výsledek příspěv-
kové organizace Základní škola Jevíčko 
za rok 2019 ve výši 20.240,41 Kč dle 
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předložených dokladů a jeho převedení 
do rezervního fondu

7f/38R/2020 hospodářský výsledek příspěvko-
vé organizace Základní umělecká škola 
Jevíčko za rok 2019 ve výši 181.254,35 
Kč dle předložených dokladů a jeho 
převedení do rezervního fondu

8/38R/2020 přidělení uvolněného bytu č. 10  
o vel. 2 + 1 na ul. Nerudova 529A, Je-
víčko vybraným žadatelům dle zápisu 
na základě doporučení komise bytové 
a sociální

Rada města Jevíčko zamítá
6a/38R/2020 žádost nájemkyně městského 

bytu o úhradu nákladů za rekonstruk-
ci bytu na ul. Soudní 57 v Jevíčku jako 
neoprávněnou

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

MUDr. Zuzana Šedrlová
neordinujeme 1. pátek v měsíci  

5. 6. 2020,
 také interní ambulance  

neordinuje 5. 6. a 19. 6. 2020.
Vyšetřujeme pouze objednané 

 pacienty!
 PL 739 669 993  interní ambulance 

464 620 203
 8. 6. MUDr. Zuzana Šedrlová  

neordinuje,  
sestřičky v ordinacích přítomny

MěSTO JEVíČKO 

Vážení občané, s účinností od 18. 5. 2020

ukončujeme službu 
 NÁKUPŮ ZÁKLADNÍCH POTRAVIN, HYGIENICKÝCH POTŘEB 

A LÉKŮ PRO SENIORY A OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM  HANDICAPEM

Z JEVÍČKA A ZADNÍHO ARNOŠTOVA
Tímto děkujeme Skautům a všem zúčastněným,  

kteří se na zajištění služby podíleli.

V případě zájmu o nákupy je však služba dále dostupná prostřednictvím 
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JEVíČKO dle ceníku Pečovatelské služby.

Pro bližší informace se prosím obracejte na vedoucí Pečovatelské služby  
Jevíčko Mgr. Miroslavu Čepovou, Tel.: 461 326 518,  

E-mail: psjevicko@seznam.cz

Máme v Jevíčku skvělé 
lékaře a zdravotníky

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že máme v našem městě a regionu 
odborníky v lékařství. Ve srovnání s ostatními 
obdobně velkými regiony jsme na tom v do-
stupnosti lékařských služeb velmi dobře, ať už 
díky Odbornému léčebnému ústavu Jevíčko, 
Centru laserové medicíny – chirurgické ambu-
lanci paní doktorky Melkové nebo dalším spe-
cialistům v různých oborech. Přetlak pacientů 
nyní nastal zejména v oblasti zubní lékařské 
péče z důvodu ukončení činnosti paní doktor-
ky Letfusové a přesto, že jsem uskutečnil řadu 
jednání a oslovení kontaktů, se nedaří nového 
dentistu do Jevíčka získat.
Rád bych u této příležitosti pogratuloval  
ORDINACI PLINT s.r.o. Jevíčko pod vedením 
paní doktorky Šedrlové, která opět získala 
1. místo v soutěži „Ordinace roku 2019“ za 
území Pardubického kraje a v celostátním 
porovnání soutěže se umístila na 3. místě. Za 
tento skvělý úspěch patří celému týmu ORDI-
NACE PLINT s.r.o. uznání a velké poděkování.

Poděkovat musím také všem zdravotníkům  
a lékařům, kteří obzvláště nyní v této obtížné 
době byli v první linii mezi nemocnými a přijí-
mali obrovskou odpovědnost a riziko v přípa-
dě výskytu nákazy COVID-19. Milí zdravotníci, 
moc si Vaší činnosti vážíme a děkujeme.
Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Poděkování za dar
Město Jevíčko děkuje firmě MarS, a. s., Je-
víčko za poskytnutí daru ve formě 2 ks ši-
cích strojů, které budou u města využity 
pro opravy ložního prádla ubytovny a pro 
případné šití roušek v případě další šířící se 
pandemie. Vedení města Jevíčka
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mí zaměstnanců a halovou část z ocelové nosné konstrukce pokrytou 
sendvičovými panely. Halové části budou sloužit jako garáže a dílny. 
Z důvodu finanční náročnosti a z důvodu dobíhajícího povolení zaříze-
ní v ulici Na Salajce, bude projekt zahájen právě výstavbou sběrného 
dvora. Provoz stávajícího sběrného dvora je schválen souhlasem Kraj-
ského úřadu Pardubického kraje ze dne 4. 11. 2019 a prodloužen do 
31. 10. 2023. Je více než pravděpodobné, že ve stávajících podmínkách 
již nebude další provoz povolen, což bylo také ze strany KrÚ avizováno.  
I proto město připravuje na rok 2021 zahájení výstavby nového areálu. 
Stavební povolení na akci nabylo právní moci 13. 5. 2020 a v současné 

době je zpracovávána Ing. Lukášem Roubalem provádě-
cí dokumentace, na základě které proběhne výběr zho-
tovitele stavby. Ten plánujeme provést v horizontu září, 
říjen 2020, aby byly známé prostředky do rozpočtu měs-
ta na rok 2021. Zahájení stavby sběrného dvora poté 
plánujeme na březen či duben 2021 s jeho dokončením 
v roce 2022. Realizace bude tedy pravděpodobně rozlo-
žena do dvou let. Odhadované celkové náklady: 19,8 mil. 
Kč – z toho 1. etapa sběrného dvora 11,2 mil. Kč. Rozpo-
čet akce bude upřesněn v prováděcí dokumentaci.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice  
aktuálně

V přípravě náročného projektu cyklostezky z Jevíčka do Velkých Opato-
vic jsme pokročili kousek kupředu. Na konci dubna byla projekční kan-
celáří TR Design – Ing. Tomáš Rak, Hradec Králové předána ve čtyřech 
paré společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, 
která byla následujícího dne doručena se žádostí a dokladovou částí na 
MěÚ Boskovice, který povede na základě rozhodnutí Ministerstva do-
pravy ČR povolovací proces. Důvodem k určení příslušnosti pro Městský 
úřad Boskovice byl fakt, že delší úsek stavby se nachází na katastrálním 
území Velkých Opatovic. Předmětem projektové dokumentace je výstav-
ba společné stezky mezi oběma městy pro pěší a cyklisty v šířce 2,50 m, 
nezpevněnou krajnicí širokou 0,5 m, jednostranným příčným sklonem  
2 % a o celkové délce 3.072,80 m. V celém úseku této dopravní stavby je 
navrženo patřičné odvodnění a také přejezdová místa pro zemědělskou 
techniku. Stezka je navržena s odpočinkovou zónou u Malonínského 
potoka v místě, kde se potkávají sousední katastry. Součástí projektu je 
i návrh veřejného osvětlení podél společné stezky v úseku od Jevíčka  
k mostu nedokončené německé dálnice pomocí 19 ks sloupů. Konečná 
trasa cyklostezky je vidět na přiložené mapě. Při přípravě projektové do-
kumentace bylo nutné jednat s mnoha vlastníky, přes jejichž pozemky 
trasa povede a bylo též nutno jednat s místními zemědělskými podniky, 
dotčenými orgány státní správy a v neposlední řadě i s Povodím Moravy 
s. p., které je správcem toku Malonínského potoka. Děkuji za spolupráci 
jak projekční kanceláři, tak zainteresovaným kolegům z MěÚ Jevíčko.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta

Projekt nového sběrného dvora aktuálně

Místní poplatky za odpady a za psy
Vážení občané,
protože se blíží splatnost těchto dvou místních poplatků, připomínám: 
základní sazba místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního od-
padu pro rok 2020 činí 630,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově nej-
později do 30. 6. 2020. Úlevy řeší Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 
v článku 6.
Poplatek za psy je taktéž splatný do 30. 6. kalendářního roku dle Obecně zá-
vazné vyhlášky č.4/2019. Výše poplatku se liší podle toho, zda je pes chován  
v bytovém domě, či rodinném domě. Jinou částku zaplatí majitel za psa 
chovaného v Zadním Arnoštově a za psa chovaného v Jevíčku. 
Jednotlivé sazby poplatků jsou k nahlédnutí u správce poplatku nebo 
na www.jevicko.cz, v sekci informace z radnice, v záložce vyhlášky a na-
řízení. 
Poplatky je možno uhradit na pokladně nebo bezhotovostně na účet 
19-2526591/0100, při platbě zadejte přidělený variabilní symbol. Pokud 
si ho nepamatujete, paní Václavková Vám ho sdělí.
Děkujeme občanům, kteří poplatky hradí v řádném termínu.

     Jana Bartuňková, Finanční odbor MěÚ Jevíčko

Již od roku 2017 pracujeme na složité přípravě areálu nového sběrného 
dvora v lokalitě budoucí průmyslové zóny naproti čerpací stanici. Pro-
jekt měl vazbu na úspěšné začlenění této plochy do územního plánu 
města. Areál o celkové rozloze cca 1500 m2 bude výhledově doplněn  
o nové zázemí pro technické pracovníky a komunální techniku. Jedná se 
o stavbu sestávající z příjezdové komunikace, zpevněných ploch a dvou 
přízemních objektů, které budou sloužit jako zázemí, dílny a sklady, tří 
ocelových přístřešků a oplocení se dvěma elektricky posuvnými brana-
mi. Obě budovy budou přízemní nepodsklepené s pultovou střechou. 
Každá z budov má zděnou část, která obsahuje administrativu a záze-

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2021 přecházíme ze stávajícího způsobu výlepů  
plakátů na elektronickou formu oznámení o plánovaných  

přerušeních dodávek elektřiny.
Zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem můžete již dnes: 

www.cezdistribuce.cz/sluzba. 
Další možnosti naleznete na www.cezdistribuce.cz. 

ČEZ Distribuce, a. s. 
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AKTUALITY Z PARDUBICKÉHO KRAJE

Denárový poklad století  
je kulturní památkou

(28.4.2020) 
Ohromily svou kvalitou, ražebním leskem a početností – 1669 mincí 
a mincovních zlomků, které tisíc let ukrývala zem nedaleko Chýš-
tě na Pardubicku, právem dostaly označení poklad století. Soubor 
stříbrných denárů z doby počátků české státnosti, objevený náhod-
ným nálezcem v roce 2015, se nyní spolu s fragmentem keramické 
nádoby dočkal zařazení mezi kulturní památky. 
„Návrh na zapsání kulturní památky jsem spolu s Lenkou Vostrou  
z Archeologického ústavu Akademie věd odesílal na Ministerstvo kul-
tury před dvěma lety, a jsem rád, že se to podařilo dotáhnout. Minis-
terstvo potvrdilo, že denárový poklad z Chýště je obzvláště významným 
dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společ-
nosti z konce 10. století a jeho význam je nejen regionální, ale celo-
evropský. Měl by být památkově chráněn pro své řemeslné, umělecké  
a historické hodnoty,“ sdělil Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardu-
bického kraje. Poklad je majetkem Pardubického kraje. „Pro návštěvníky 
našeho krajského muzea v Pardubicích se nyní připravuje stálá expozice, 
ve které bude chýšťský poklad trvale vystaven,“ dodal Línek.
„Denárový poklad reprezentuje v ucelené řadě mincovní produkci 
českého přemyslovského státu v průběhu 90. let 10. století. Je jedním  
z nejvýznamnějších souborů z období počátků českého raně středově-
kého mincovnictví a mimořádným dokladem ekonomického potenciálu 
tehdejší elity,“ popsal význam depotu Tomáš Libánek, ředitel Východo-
českého muzea.
Nález odevzdaný do sbírek Východočeského muzea čítal 780 položek. 
Při dohledávkách v létě 2016 našli archeologové další stovky mincí, jejich 
zlomků či shluků celých mincí. Výcho-
dočeské muzeum depot vystavilo už 
na podzim 2016 na výstavě Denárový 
poklad století, ze které vznikl katalog. 
Celý nález zhodnotil numizmatik Jiří 
Lukas v nedávno vydané pozoruhod-
né monografii Hromadný nález dená-
rů z konce 10. století z Chýště. 

Mimořádný ve všech ohledech
„Denárový poklad tvoří uzavřený a svou početností mimořádný celek,  
z kterého lze dokumentovat činnost mincoven v Praze a na Vyšehra-
dě na sklonku vlády knížete Boleslava II., který vládl v letech 972 až 
999. Nález významně doplňuje i naše znalosti o stavu české společnosti  
a o charakteru ekonomických procesů probíhajících na konci 10. století, 
tedy v období předcházejícímu hluboké krizi českého státu,“ vysvětlil La-
dislav Nekvapil, numizmatik a vedoucí odborného úseku muzea. „Těchto 
mincí se jinak nedochovalo mnoho, navíc stav chýšťského depotu je 
naprosto unikátní, nepochybně je někdo ukryl nedlouho po jejich raž-
bě,“ dodal. 

Dokládá mezievropské vztahy vládců
Nález obsahuje běžné i zcela raritní ražby, u kterých je znám třeba jen 
jediný exemplář na světě, a také celou řadu dosud neznámých denáro-
vých variant, které budou muset být v budoucnu dále vědecky zkoumá-
ny. „Rozbor motivů a ikonografie už teď naznačuje velice úzké a inten-
zivní mezievropské vztahy elit z hlediska tehdejší ekonomiky, politiky  
a ideologických vazeb především na Římskou říši,“ upozorňuje Nekvapil.

Původní držitel zůstává neznámý
Poklad byl uložen v blízkosti význam-
né obchodní stezky z 10. století. Kdo 
byl vlastníkem pokladu, kdo ho do 
země ukryl a proč, zůstává tajem-
stvím. Stříbrné denáry velké přibližně 
jako současná česká korunová mince 
se nepoužívaly jako běžné platidlo. Za jednu takovou minci by člověk  
v 10. století mohl vyžít až dva měsíce. Hodnota mincí byla obrovská i ve 
své době, bylo za ni možné vyzbrojit třeba i armádu.
Poctivý nálezce za odevzdanou část pokladu, jejíž hodnota je podle 
znaleckého posudku 23,5 milionu korun, dostal od Pardubického kraje  
v roce 2016 odměnu v mimořádné výši dva miliony korun. 

Zdroj: Webové stránky Pardubického kraje

Gymnázium v Jevíčku opraví dělníci z jiné 
firmy

Rekonstrukce Gymnázia v Jevíčku nabrala zpoždění. Kraj totiž pro 
neplnění podmínek a termínů odstoupil od smlouvy se stavební fir-
mou. Opravu školy dodělá jiná společnost. Krajští radní v pondělí 
schválili nového dodavatele, který důležitou investici do památko-
vě chráněné budovy dokončí.

Letní tábor Bobrovecká dolina Slovensko 
2020

V letošním roce se díky pandemii a různým omezením v Evropě tábor 
neuskuteční. Až tento týden bylo schváleno, že tábory budou povoleny 
od 24. 6., Slovensko však nikdo neřeší. Bylo by to již 70 roků táboření  
u sousedů. Je to obrovská výzva, která doufám bude pokračovat. S tá-
borem na příští rok se počítá. Internetové táborové stránky měly zataže-

nou ruční brzdu, a tak 
ji odbrzdíme. Pro udr-
žení tradice pojedeme 
s kamarády do doliny 
a alespoň jednu noc 
na tábořišti přespíme. 
Se všemi úřady jsme 
stále v úzkém kontak-
tu. Na internetu jsem 
založil rok 2020. Letos 
by se tábor jmenoval 
podle čtyřletky: Slunci, 
horám, mládí, vlajce 
– LUNA. Na internetu 
jsem napsal TÁBOR 
TICHA. V dolině to-
tiž nebude po strašně 
dlouhé době znít dět-
ský smích. A jinak Vás 
z vrchu všechny zdraví 
František Továrek.

Roman Müller,  
hlavní vedoucí tábora

Jednou ze škol,  
u kterých Pardubický 
kraj získal evropskou 
dotaci na energeticky 
úsporná opatření, je 
Gymnázium Jevíčko. 
Foto: Pardubický kraj 

Vysoutěžená částka činí 23,2 milionu korun. „Oproti projektované částce 
se dostaneme na hodnotu o milion korun nižší,“ uvedl hejtman Martin 
Netolický. Budova je nyní rozestavěná a zakonzervovaná proti poškoze-
ní. „Dokončená je pouze tepelná izolace stropů. Vyměněna byla přibližně 
polovina z 243 oken a navíc u většiny chybí parapety, kování a okapy. Po 
bližším zkoumání bude nutné kompletně demontovat izolaci ve dvorní 
části budovy gymnázia a udělat ji od začátku,“ sdělil náměstek hejtmana 
Roman Línek. Gymnázium si na rozdíl od jiných investic do zateplení 
zachová svůj původní vzhled.„Předpokládáme, že k předání staveniště 
dojde na začátku června. Práce budou pokračovat celé prázdniny až do 
konce kalendářního roku,“ dodal radní pro školství Bohumil Bernášek. 

Zdroj: Svitavský deník
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Díl druhý – Sochy zdobící dnes město a další pamětihodnosti

R. 1709 sv. Anna blízko věže od Fer-
dinanda a Alžběty Žalkov-
ských s jejich erby.

R. 1710 sv. Josef na křižovatce pod 
„Jaroměřickou“ bránou, da-
rovali titíž. Alžběta rozená 
Saková z Bohuňovic.

R. 1711 pieta Panny Marie na mo-
rovém sloupu na Palackého 
náměstí, věnoval jevíčský 
perníkář Johann Frey.

R. 1735 reliéf sv. Trojice na domě č. p. 
34 (dnes p. Růžičky) na Pa-
lackého náměstí.

R. 1735 sousoší sv. Trojice na sloupu, 
dnes na konci města v Tře-
bovské ulici (stojí na místě kaple sv. Floriána od r. 1792).

R. 1730 (někdy uváděn r. 1728) socha sv. Jana Nepomuckého  
s andílky na Palackého náměstí. 

R. 1752 sv. Norbert, dar kováře Norberta Kavana na Třebovské 
ulici pod křižovatkou s ul. Okružní I.

R. 1930 socha T. G. Masaryka, pů-
vodně do pivovarského par-
ku (Tillových sadů) vytvořil 
akademický sochař Martin 
Polák, učící na zdejší reálce. 
Přes II. světovou válku uscho-
vána v pivovaře. Od r. 1990 
zdobí Palackého náměstí. Na 
témže místě vytvořil sousoší 
legionářů padlým v I. světo-
vé válce, které dalo německé 
vedení města r. 1942 odstra-
nit.

R. 1828 (1830) za hřbitovem západně 
v poli vedle zrušené polní 
cesty morová „Zezulova kaplička“ – zajímavé vesnické 
baroko.

R. 1910 pomník na vojenském pohřebišti zemřelých vojáků po 
bitvě u Lipska r. 1813 v polní vojenské nemocnici r. 1813 
– 1814 a tam v hromadných hrobech pochovaných: 133 
Francouzů, 215 Rakušanů, 20 Prusů, 8 Rusů a 17 jevíč-
ských civilních občanů, kteří v polní vojenské nemocnici 
pracovali. Celkem 393 osob.

R. 1464 byl postaven vrchnostenský dvůr (dnes areál ZŠ), přesta-
vován v 18. století.

R. 1564 v jeho objektu postavena třípodlažní sýpka, která byla  
i vojenskou nemocnicí v letech 1813 – 1814.

R. 1572 byl „od kašny“ blízko Arnoštovského kopce veden do 
města vodovod borovými rourami, nahrazen rourami ko-
vovými r. 1896.

R. 1559 původně renesanční tvrz – zámeček stavěly dvě generace 
Podstatských z Prusínovic, v 18. století přestavěn hrabaty 
Salm-Neuburgy.

R. 1836 – 1942 druhý židovský hřbitov západně za městem. Pů-
vodně již 1834 věnoval Židům hrabě Herberstein parcelu 
č. 550, při zakládání byl 
rozšířen o parcelu 552 
v severovýchodním 
rohu tohoto hřbitova, 
r. 1878 zde stála pěkná 
obřadní síň. Po něko-
lika letech byl hřbitov 
rozšířen ještě o parcelu 
550/3. Získal celkovou 

délku 85 m a nepravidelnou šířku 35 – 48 m s celkovou 
výměrou 7 795 m2. Dnes na bývalém hřbitově najdeme 
náhrobní desky z tohoto hřbitova i z prvního (1633 – 
1836) výměry 3 435 m2 na dnešní Okružní II.

R. 1896 objekt třetího pivovaru jižně od města.
R. 1912 v Jevíčku budovaná kanalizace.
R. 1914 zaveden elektrický proud napětí 120 V ze Zboňku.
R. 1914 začátek výstavby plicní léčebny, základní kámen  

27. 5. 1914. 1914 – 1916 stavba prvních budov, dále 
1921, 1922, 1923, 1924. 1916 – 1918 budovy sloužily k re-
konvalescenci vojáků. První pacientky přijaty 15. 10. 1918,  
zvonek na kapli o hmotnosti 42 kg r. 1922, r. 1929  
16. 6. navštívil léčebnu president T. G. Masaryk.

R. 1939 – 1942   stavěna dálnice z Breslau do Vídně západně od 
Jevíčka, blíže silnice do Smolné měl být nájezd a výjezd,  
v místech hospodářské školy z r. 1922 benzinová sta-
nice. Při skrývce ornice za židovským hřbitovem bylo 
odkryto velké mohylové pohřebiště, které bylo přes-
ně dokumentováno, vyzvednuto a předáno museu  
v Opavě, kam 
zdejší Sudety ná-
ležely.

R. 1927 otevřeno koupali-
ště SK u nádraží.

R. 1932 vybudován are-
ál Sokola Žlíbka, 
nádrž r. 1931 za 
79.102,30 Kč.

R. 1934 postavena vodní 
nádrž Smolenské údolí firmou Černý Brno za 76.000 Kč.

Pokračování příště

s
František Plech napsal o Jevíčku a Malé Hané
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Vážení a milí čtenáři,
Městská knihovna v Jevíčku obnovuje provoz pro veřejnost od 
1. června 2020.
Půjčovní doba bude (dočasně) omezena. Prosím věnujte po-
zornost pondělní půjčovní době a sobotnímu půjčování, pouze 
u těchto dvou dnů najdete změnu.
K plné půjčovní době se vrátíme od 1. září 2020.

Půjčovní doba knihovny bude trochu omezena – do odvolání.

Pondělí  ---------------- 12.30 – 16.00
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 ------------------

Změny, které budou platit, dokud se nevrátíme k plnému 
provozu.
Prosíme o pochopení a dodržování těchto pokynů, jsou důle-
žité pro vás i pro nás. 

 Budova zámečku i knihovna bude přístupná pouze registro-
vaným čtenářům.

 Nebude možné, aby tu děti i dospělí trávili svůj volný čas, tak 
jak tomu bylo dosud. 

 Do budovy zámečku budete vstupovat pouze v malých sku-
pinkách a s rouškou.

 Prosím dodržujte 2 metrové rozestupy.
 Vracet knihy budeme v malém sále u dveří, poté si přejdete 

do knihovny. Knihy, které vrátíte, půjdou na 48 hodin do ka-
rantény a nelze je tedy půjčovat obratem.

 V knihovně může být pouze omezený počet čtenářů. 
 V prostorách knihovny prosím buďte pouze nezbytnou dobu 

potřebnou na vybrání knih.
 Nebude v provozu veřejný internet – až do odvolání.
 Knihovna nebude přístupná pro děti, které tu čekají na auto-

busy či kroužky.

Tato opatření budou platit pouze do doby, než bude možné 
přejít k plnému provozu. 
Je nám velmi líto, že všechno co jsme budovali a měli rádi, musí 
být na chvíli omezeno.
Knihovna plná dětí a návštěvníků je zatím pro nás nedostupná.
Využijme tedy služeb, tak jak je zatím možné.
Co pro vás můžeme udělat: 
pomůžeme vám vybrat knihy a připravíme je na požádání  

(telefon, email), volejte a pište po 1. červnu, aby čas, který 
strávíte v knihovně, byl co nejkratší. 

v našem katalogu najdete knihy, které si můžete okamžitě 
stáhnout bez omezení (označení Zdroj MLP)

všechny akce knihovny, které byly plánované, pro vás připra-
víme v druhé polovině roku, bude-li to jen trochu možné

připravíme pro vás dezinfekční prostředky – vaše bezpečnost 
je pro nás priorita

Sledujte naše webové stránky 
https://www.knihovna-jevicko.cz/
a Facebook knihovny – najdete tam aktuální informace.
Jakmile bude knihovna otevřena (od 1. června) prosíme Vás – 
vyberte si knihy nejméně na měsíc, aby vaše návštěva knihov-
na mohla proběhnout s co nejdelší frekvencí. Máte-li obavy  
z přenosu infekce přes obaly knih, nechte půjčené knihy dva 
dny mimo vaši pozornost a bude vše v pořádku.

Stejně můžete jednat při přebírání balíků, 
nebo nákupu potravin v obalech.
Prosíme vás o trpělivost a ohleduplnost při 
otevření knihovny, společně vše zvládneme i s dodržením po-
třebných hygienických opatření.

Vracíme se do života s Listováním.
Listování, které proběhne za všech platných hygienických opat-
ření.
Vstupenky si můžete zajistit telefonicky - číslo 731 655 437, 
nebo emailem mk@knihovna-jevicko.cz.
Budou pro vás připraveny před představením.

Špeky Listování
4. června v 17.30 hodin sál zámečku LiStOVáNí.cz: 
Špeky (Rob Grant) Humorný příběh autora Červeného trpaslíka 
vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A  někdy i ti ostatní. 
Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže podívat, pro-
tože je nesmírně otylý a anorektička, která se na sebe nemů-
že podívat, protože si připadá odporně tlustá. Není to příběh  
o tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma 
ožehavé pro celou společnost. A pochopíte, že s sebou přiná-
ší i spoustu grantovského tučného humoru, budete se možná  
i popadat za břicho. Už také proto, že...  „Existují tři druhy lží: lži, 
hnusné lži a statistiky!“
Účinkuje Pavel Oubram a Věra Hollá (s alternací).
V roce 2008 vydalo nakladatelství Argo v překladu Davida Petrů. 
Vstupné 50,- Kč.

Městská knihovna Jevíčko  
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výtvarný obor

Školné v uvedených oborech:

hudební: - individuální výuka   290,- kč/měsíc
výtvarný: -                            200,- kč/měsíc
Taneční:  -                             200,- kč/měsíc

 • sólový a komorní zpěv
    • housle
    • klasická a elektrická kytara
     • klavír, elektrické klávesy, akordeon
     • zobcová flétna
     • příčná flétna
    • bicí nástroje 
     • klarinet, saxofon
     • trubka, trombon, lesní roh
     • baskřídlovka, tuba
    • možnost hry v souborech  
   a orchestrech: 
             - dechový orchestr ZUŠ Jevíčko
             - estrádní orchestr – Etien Band
             - žesťový kvintet, flétnový soubor
             - soubor bicích nástrojů

hudební 
obor

taneční obor

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZuŠ Jevíčko, u Zámečku 451, tel. 775 299 253  
během měsíce června, nejpozději však první týden v září 2020.  

Podrobnosti naleznete na www.zusjevicko.cz

nabízí v roce 2020/2021 
výuku v těchto oborech:

Srdečně zveme  
všechny zájemce o výuku v ZUŠ Jevíčko  

k prohlídce naší školy. 
Nabízíme možnost seznámit se  

s budoucím prostředím a pedagogy.
Učitele můžete navštívit v jejich hodinách 

podle rozvrhu, který najdete na www.zusjevicko.cz, 
nebo Vám informace poskytneme  

                                     

Těšíme se na Vás  Kolektiv pedagogů a vedení školy

na tel. 775 299 253.

Týden 

otevřených                    
15. - 19. 6. 2020

dveří

Pronajmu garáž za Židovským hřbitovem  
v Jevíčku. Tel.: 603 422 118.

Zajištění manželé hledají dům pro nový začátek 
– Jevíčko a okolí. Tel.: 739 871 556.

!!AKCE TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo 
 štípané měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

sypané 25-50 cm, smrkovou kulatinu 2 m.
Hájenka Šebetov tel.: 606 893 919, 

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Hledám dům nebo chaloupku, 
Moravská Třebová, Jevíčko a okolí 

tak do 30 km, se zahrádkou. 
Děkuji, tel.: 728 741 473.  

Česká společnost BLAUKOM, regionální špička v oboru elek-
tro, se sídlem v Jevíčku přijme do pracovního poměru na 
dobu neurčitou zaměstnance na pracovní pozici: 
ELEKTROMONTÉR/KA
Nabízíme: realizaci montáží v rámci Evropské unie, nadstan-
dardní prémiové ohodnocení, čerpání firemních benefitů, osobní 
podporu při zaškolení, rozšíření znalostí v oboru elektro, zdar-
ma získání, obnovení a rozšíření paragrafu vyhlášky 50/1978 Sb., 
možnost zapojení se do výuky cizích jazyků.
V případě zájmu kontaktujte telefonní číslo: 775 499 076 
nebo navštivte webovou stránku www.blaukom.cz.
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KVĚTINY Palackého nám. 8, Jevíčko 
Zveme vás do rozšířených prostor prodejny,  
kde najdete velký výběr pokojových i venkovních 
květin, truhlíků, květináčů a doplňků do zahrady.

Fb: květinářství Labounek Jan, 
tel.: 605 541 673.
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 22. dubna. Válka rychle spěje ke 
konci. Rudá armáda vnikla do Berlína, 
americká armáda u Drážďan jest vzdá-
lena pouze 35 km od armády Rudé. Lip-
sko padlo, Norimberk a Stuttgart též. Na 
půdě republiky obsadili Američané měs-
to Aš.
 24. dubna. Postup u Brna se za-
stavil, takže nyní dokonce už slevujeme  
z válečných opatření. Pošta opět přijímá 
a dopravuje dopisy. Ale pouze dopisy.
 25. dubna. Bylo slyšet z dálky velké 
detonace a střelbu. Ta letadla bombar-
dovala Tišnov, prý též Blansko, Adamov 
a Černou Horu. Šoféři z Jevíčka, přikázá-
ni do Boskovic na odvoz obilí do tišnov-
ského mlýna, prožívají nálet a přivážejí o něm zprávu. Město nebylo na 
nálet připraveno, a proto bylo mnoho ztrát na lidských životech. I jeden 
jevíčský šofér byl zraněn střepinou na hlavě, když ležel v polích, aby se 
kryl.
 26. dubna. Do Jevíčka bylo hlášeno nebezpečí hloubkových letců 
– ale nepřiletěli. Náměstí opět plné vojenských koní. Opět je prodávají.  
V našem městě totiž je koňský lazaret umístěný ve stodolách za měs-
tem a v selských gruntech na okrajích města. Obden procházejí městem 
dlouhé řady koní.
 Boskovice byly bombardovány. Spadlo několik pum v blízkosti bu-
dovy okresního úřadu. Utečenci z Brna se objevují v Jevíčku, přicházejí 
pěšky s vozíčky. Rusové dobyli Líšně a Komína a uzavírají kruh kolem 
Brna. Večer zhasíná světlo, nyní už definitivně, což jest pro nás zname-
ním, že jsou Oslavany již obsazeny Rudou armádou.
 27. dubna. Brno již padlo, hned ráno probíhá městem. Nikoho to 
však nepřekvapuje, protože v našich netrpělivých představách padlo 
Brno již nejedenkrát. Nyní však to víme i z cizího rozhlasu, a co více: 
Itálie je prý obsazena povstaleckým italským vojskem. Milán osvobozen, 
Verona obsazena. Göring se vzdal velení Luftwaffe. Armády americká  
a Rudá se spojily na Labi u Torgau. Americká vojska dobyla Cheb, Brémy 
též padly. Rusové v Berlíně pokračují.
 Městem už začínají projížděti vojenská auta maskovaná zelenými 
haluzemi proti hloubkovým letcům. Nikdo již vážně nepracuje. Hloučky 
lidí stojí po ulicích a stále se rokuje a debatuje, jak chrániti sebe a ma-
jetek před nepřátelským vpádem. Do ulic vyrukovali zedníci, poněvadž 
Jedna Paní Povídala, že Němci na ústupu házejí ruční granáty okénky do 
sklepů, a tak se všude zazdívají okénka do sklepů. Obchodníci snášejí  
z půd zaprášené bedny skleněných cylindrů do petrolejových lamp, pro-
tože je po nich velká poptávka. Na světlo se vznášejí honosné petrolejo-
vé lampy, svatební dary našich prababiček, aby opět sloužily pravnukům 
v době nejtěžší.
 Potravinových lístků nedošel do města dostatečný počet, proto se 
lístky přetiskují a vydává se jeden lístek pro více osob. Těch 75 dkg masa 
na měsíc, což značí 2,7 dkg masa denně na osobu, 24 dkg chleba, 2,9 g 
sádla a 0,07 kusu vejce denně na osobu nestojí za to, aby se lístky tiskly.
 28. dubna. Světlo nesvítí a rádio mlčí. Zprávy však městu dodá-
vají pivovar a Jaroměřice zásobované proudem ze Západomoravských 
elektráren. A jaké to senzace slyšíme. Náš protektor Frick, o němž ani 
nevíme, že ho máme, na rozdíl od neblahé paměti Heydricha, se vzdal 
úřadu. V Mnichově jest povstání, Američané jsou jen 18 km od Plzně  
a z Berlína zůstává neobsazen již jen malý kousek u Tiergarten. K večeru 
proniká z pivovaru do města zpráva, že Himmler nabídl spojencům bez-
podmínečnou kapitulaci, spojenci že však odmítli jednati bez souhlasu 
Sovětského svazu.
 29. dubna. Od jihu od rána zaznívají detonace prudké kanonády. 
Blíží se k nám fronta právě nyní, když je mír už na dosah ruky. Zprávy 
jsou tak senzační, že se ani nezdají pravděpodobné. Mussolini v Miláně 
popraven. Vůdce prý je těžce raněn a nevydrží déle než 48 hodin. Návrh 
na kapitulaci předložen mírové konferenci v San Francisku.
 V městě je však liduprázdno. Každý sedí doma a dumá – být či 
nebýt, nosit do sklepa či nenosit … a otevřeným oknem je slyšeti vzdá-
lenou kanonádu.

Čtení na pokračování

OSVOBOZENÉ JEVÍČKO – ZÁPISKY Z KONCE VÁLKY (2.díl)
Jaroslav Mackerle

 30. dubna. „Zítra prvního máje 
bude mír“ – rozletělo se městem. Němec-
ko prý dostalo ultimátum do zítřka slo-
žit zbraně. Švédský prostředník prý se již 
vrátil s odpovědí do Berlína a záleží nyní 
jen na tom, jak se Hitler, pardon, Himmler 
rozhodne. Tak se to povídá a věří se tomu, 
ač je dnes posledního apríla. I ta kano-
náda prý toho dne už přestala. Pověst se 
tak rozbujela, že věci se ujímá četnictvo 
a německá policie a vyšetřují, kdo ty po-
věsti šíří. Zatím přijel na nádraží celý vlak 
slovenského vojska ženistů, kteří zde mají 
postaviti vykládací rampu pro pancéře 60 
m dlouhou. Mírová horečka tak působí, 
že lidé už odkazují zedníka, který jim má 

zazdívat okénka do sklepa, že už toho nebude zapotřebí.
 1. května. První máj, a mír přece není. Konečně není to ani první, 
ani poslední zklamání v této válce. Dnes je svátek práce a každý jej světí 
tím, že nepracuje, a to z jednoduchého důvodu, že nám tento svátek 
nemůže nikdo zakázat, když telefon nefunguje a úřední výnosy sem ne-
chodí. Jinak by byl svátek jistě přeložen až na neděli.
 Do města přijelo maďarské vojsko a správa města rozděluje důstoj-
níky po civilních bytech, což obyvatele poněkud znervóznilo. Maďaři se 
však snaží projevit své sympatie a naznačují, že nevěří ve vítězství Říše. 
Hitler prý je mrtev a oni se už brzo vrátí domů. Odpoledne projíždějí 
městem dlouhé řady dalšího maďarského vojska. Půldruhé hodiny trvá 
průchod. Za nimi pěšky jde německé vojsko asi o 1000 mužích, z nichž 
poslední se přidržují doprovázejících se vozů a sotva nohy vlekou.
 Od jihovýchodní strany zaznívá celé odpoledne silná dělostřelba. 
Fronta je na doslech, a přece se nemůžeme dozvěděti, kde se vlastně 
bojuje. Ani Maďaři sami to nevědí. Podle zpráv přinesených do města  
z okolí padla včera Moravská Ostrava. Byla osvobozena vojskem gene-
rála Jeremenka. Žilina byla rovněž osvobozena.
 2. května. Hitler prý je mrtev. Pošta vyvěsila prapor na znamení 
smutku, ale vidouc, že město smutek neprojevuje, opět prapor stáh-
la. Jevíčský archív a muzeum byly přestěhovány do klenuté místnosti  
a dveře pro všechny případy zazděny. Každý, třeba i přespolní, jenž vče-
ra přetáhl uzavírací hodinu v devět večer, byl zajištěn, přes noc držen  
v reálce a ráno bez snídaně (byla jich pěkná řádka) musel jít kopat záko-
py pod cihelnu. Na práci museli i všichni úředníci nemající službu.
 Odpoledne projíždí opět maďarské vojsko s několika protiletadlo-
vými děly a nocuje v reálce. Od východu a jihu zaznívá silná dělostřelba.
 Bílovice a Babice padly. Místo Hitlera ujímá se vedení velkoadmirál 
Dönitz a prohlašuje, že bude dále bojovat proti spojencům i proti Rusku.
 3. května. Na dnešek v noci bylo podřezáno na 40 telefonních 
sloupů u Uhřic. Několik německých vojáků zběhlo a chytali je v noci po 
lesích. Bylo slyšet i střelbu. Jevíčští sedláci museli na přípřež do Vratí-
kova a odtud vezli kanóny do Uhřic. Do města přijíždí německé vojsko  
a je ubytováno v katolickém domě, obecné škole a reálce. Vojáci, co spí 
v obecné škole, jsou takoví chlapečkové s dětskými obličeji. Jsou prý 
teprve 14 dní na vojně. 
 Jako zázrakem rozsvěcuje se v 5 hodin na chvíli světlo, právě na 
zprávy a ve tři čtvrti na šest opět zhasíná. Ministr propagandy Goebbels 
se zastřelil, Berlín se 
vzdal Rusům, v Itálii mi-
lion zajatců, Luhačovice 
padly, Rostock obsadili 
Rusové a Lübeck spo-
jenci. Americké vojsko 
je až u Lince.

Pokračování příště

Opuštěné kanóny na louce pod cihelnou.
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SDěLENí OBCE
SMLOUVA O NÁJMU HROBOVÉHO MÍSTA

Sdělujeme občanům, kteří mají uzavřenu smlouvu o nájmu hrobového místa na hřbi-
tově v Biskupicích, že je nutno uzavřít novou smlouvu o nájmu hrobového místa na 
období od roku 2020 do roku 2030 (povinnost uzavřít smlouvu o nájmu hrobového 
místa je dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů). 
Nové smlouvy se uzavírají v pracovní dny (tj. úterý a středa: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 
15:30) na OÚ Biskupice.
Pro rychlejší vyřízení doporučujeme se předem objednat, a to:
- telefonicky na tel. 461 326 521 (paní Eva Smékalová)
nebo
- emailem: biskupice@biskupice.cz (na tomto emailu je možno smlouvu vyřídit pro-
střednictvím elektronické komunikace).
Tato informace se týká si občanů, kteří si chtějí nově pronajmout hrobové místo na 
hřbitově v Biskupicích.
Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce

Společenská rubrika
květen 2020

Naši jubilanti: 

Žofie Berková 
Jindřiška Pokorná
Petr Neubauer
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Nově narození občánci:

Zuzanka Poláchová
Blahopřejeme rodičům  
i holčičce. 

Obec Biskupice

AVZO Biskupice Vás zve

na pouťový turnaj v malé kopané
v sobotu 27. června 2020 od 12.30 hod.  ve sportovním areálu „Na střelnici“

POZVÁNKA

Bohaté občerstvení, 

pečené makrely.
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Několik zajímavých slov  
z historie 

V Biskupicích se pan farář a ředitel školy 
občas potkávali s Friedrichem Thurn-Taxi-
sem, který jim probíhající politické události 
připomínal několika slovy. Zamyslel jsem 
se nad nimi a uspořádal je podle časového 
sledu následovně: Na počátku uvádím rok, 
ve kterém byla pronesena.

1937  
 – „Es kommt der Tag“ – On přijde den
1938   

– Josef Procházka, poštmistr v Bisku-
picích se chystal na podzim z Biskupic 
odejít do Slavkova u Brna. Hugo Thurn 
-Taxis mu připomínal, že mu odchod nic 
nepomůže, že budou stejně za několik 
měsíců zabráni. A stalo se tak 15. března 
1939…

 - Po 14. říjnu Friedrich Thurn-Taxis  
v Chornicích při rozhovoru s německými 
důstojníky ukázal na lesy nad Březinka-
mi a Biskupicemi se slovy: „Zaberte ty 
lesy také“, slyšel to Matěj Beran. Lesy 
zabrány byly i s vesnicemi 24. 11. 1938…

 - „Wir wohlen ins Reich“. – My blaze  
v říši … (Nám blaze v Říši)

1939   
– „Heil Hitler“ – Zdar Hitlerovi …

 –  15. 3. „Gibs kein Tschechei“ – Nemá-
me Československo „Schluss mit Repu-
blik“ – Konec s republikou …

 – 7. 10. „Poland kaput, Beflagung und 
läuten“ – Polsko je zničené, vyvěsit pra-
pory a zvonit … (farář zvonil sám).

1940 
 – „Wir fahren gegen Engenland“ – Jede-

me proti Anglii …

1941 
 – „Der Feindist total zurschlagen“ – Ne-

přítel je úplně rozbitý …

1942 
 – „Wir kämpfen für Europa„ – Bojujeme 

pro Evropu …

1943 

 – Kněžna Antonie Thurn-Taxisová uka-
zovala faráři fotografii v pohřebním 
rámečku mladého vojáka se slovy: Ga-
briel Thurn-Taxis padl u Stalingradu, je-
diný syn dědičného prince Thurn-Taxisů  
v Řezně

 – Friedrich Thurn-Taxis mluvil jinak: „Der 
Sieg muss unser sein“ –Vítězství musí 
být naše …

1944  
 – „Wir kapitulieren nie“ – Nebudeme ka-

pitulovat … „Hitler hat uns den Siegga-
rantiert“ – Hitler nám zaručil vítězství …

1945  
 – „Tobry den“ „Kdy pšijít novy vláda“
 – 9. 5. odpoledne mu na vestě z hodinek 

zůstal jen řetízek…
František Plech

SDĚLENÍ 
Vážení spoluobčané,
bohužel se musíme, a doufám, že už naposledy, ještě jednou vrátit k problematice třídění 
odpadů, o kterých jsme psali v předcházejících číslech zpravodajů, kdy jsme zdůvodňovali 
nutnost třídění odpadů v obci tak, aby obec udržela výši poplatku za odpady na pokud 
možno únosné výši. Zdá se ale, že naše slova nepadla na moc úrodnou půdu a spousta 
našich spoluobčanů stále nechápe nebo nechce chápat smysl třídění. Vedení obce totiž 
nechápe, jak je například možné, že i když všichni občané obdrželi nebo mají možnost si 
vyzvednout pytle pro třídění plastů, máme velkoobjemové kontejnery na plast stále plné, 
ba naopak se dá říci, že ještě více než před zavedením systému třídění do pytlů. Stejný 
problém je i u čistírny odpadních vod, kde se má dávat pouze bioodpad, ale je zde ulo-
ženo od nezodpovědných spoluobčanů prakticky všechno od železa, plastů, stavební suti 
apod. (foto tentokrát raději nepřikládáme, aby se někomu neudělalo špatně).
Proto sdělujeme, že budou tato místa osazena kamerovým systémem a dále bude u sběr-
ného místa na bioodpad u ČOV zaveden systém provozních hodin, kdy bude možno bio-
odpad ukládat. V ostatní dny bude toto místo nepřístupné. 
Současně se omlouváme občanům, kteří třídění pochopili a odpady podle nastaveného 
systému třídí, ale bohužel musíme kvůli některým nezodpovědným spoluobčanům při-
stoupit k výše uvedeným opatřením. Děkujeme za pochopení.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
červnu: 

 Anna Henslová
 Jana Toralová
 Roman Krejčíř
 Marie Pokorná
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Kulturní dění v obci se pomalu rozbíhá, 

a tak pro Vás připravujeme tradiční promítání  
Kinematografu bratří Čadíků, které je naplánováno 

od čtvrtka 27. 8. do neděle 30. 8. 
Těšit se můžete na pohádku Hodinářův učeň, 

dokumentární film Afrikou na pionýru, 
komedii Poslední aristokratka a film Na střeše.

Na filmové večery bude zajištěno bohaté občerstvení 
Klubem přátel rybolovu Chornice. 

Ulice „v novém“
Po zbudování splaškové kanalizace v horní části ulice Biskupické a splaškové i dešťové kanalizace v ulici Kostelní, přišla na řadu celková 
rekonstrukce jejich povrchů. Na nějaký čas jsme touto stavbou zkomplikovali život obyvatelům dotčených domácností, za což se omlou-
váme a děkujeme za trpělivost. Ale celkově se dílo podařilo dokončit ve smluveném termínu a za dobrou cenu. Protože jsou v dotčených 
ulicích v zemi uloženy veškeré další potřebné inženýrské sítě, doufáme, že podobným stavebním ruchem nebudeme muset dlouhá léta 
nikoho znovu obtěžovat.                                                         Jiří Smékal, starosta obce

Kostelní ulice po rekonstrukci

Kostelní ulice v rekonstrukci Biskupická ulice v rekonstrukci

Biskupická ulice po rekonstrukci
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Rekonstrukce bytů
Počátkem letošního roku se obec pustila do rekonstrukce čtyř bytových jednotek v bytovém domě u nádraží. Na samém začátku se při 
stavbě narazilo na technické problémy, se kterými projektová dokumentace nepočítala. To se stává prakticky u každé stavby a obzvláště 
se to potom dá očekávat u oprav v domě, jehož stáří je více než 130 let. Počáteční obtíže se ve spolupráci s dodavatelskou firmou p. Bid-
mona z Jevíčka podařilo vyřešit a touto dobou už se nám začínají rýsovat čtyři pěkně opravené byty. Ty budou dokončeny nejpozději do 
konce měsíce listopadu tohoto roku. Protože na jejich rekonstrukci čerpáme dotace z programu sociálního bydlení, bude muset být při 
jejich přidělování brána v potaz aktuální situace žadatele. Z toho vyplývá, že byty budou vhodné pro začínající rodiny, matky samoživitelky 
apod. Vzhledem ke skutečnosti, že poptávka po bydlení stále převyšuje nabídku, neměl by být problém splnit podmínky pro poskytnutí 
takového bytu. 

                                                                      Jiří Smékal, starosta obce
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví:

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ
MARIE HRUDOVÁ
ELIŠKA KRCHŇÁKOVÁ
ANNA LANGEROVÁ
BOHUMILA LANGEROVÁ
JAROSLAV RÉDA

Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

MIROSLAV KAČUR
JITKA LEMPARTOVÁ

Vyslovujeme upřímnou soustrast 
pozůstalým rodinám.

Popelnice na tříděný 
odpad poputují  

k občanům
Jak jsme Vás již informovali v dubnovém 
Zpravodaji, obdrží každá domácnost, ve 
které jsou občané přihlášeni k trvalému 
pobytu, sadu popelnic 
na tříděný odpad – pa-
pír (modrá), plast (žlutá)  
a biologický odpad (hně-
dá). Popelnice do domác-
ností budou rozvážet za-
městnanci obce o víkendu 
20. a 21. června 2020. 
Zároveň s popelnice-
mi obdržíte k podpi-
su Smlouvu o výpůjčce  
a přehledný svozový ka-
lendář s termíny svozu 
jednotlivých odpadů pro 
2. pololetí roku 2020. Pa-
pír a plast se bude svážet 
od července v intervalu: 
plast  1x měsíčně, papír 
– 1x za dva měsíce. Od 
července se také sníží čet-
nost svozu komunálního 
odpadu na 1x měsíčně. 
Biologicky rozložitelný 
odpad se bude svážet od  
ledna 2021. 
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Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj 
v elektronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

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.

Hledáme ke koupi samostatně stojící dům se zahradou 
(vila, statek) či stavební pozemek v obci Jevíčko  

k trvalému rodinnému bydlení. Zaplatíme v hotovosti.  
Děkujeme za vaši nabídku. Skálovi. 

E-mail: eva.skala@yahoo.com,  
mark.skala77@yahoo.com, tel.: 777 017 998.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

• 13:30 h Jevíčko (na náměstí – před sochou TGM)
Prodej 9. 6. 2020

Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé (nesou bílá vejce), sussex (hnědá vejce,  
vysoká užitkovost), kohoutci, Kačeny pekingské (bílé brojlerové), Moularden  
(kříženec pižmové a pekingské kachny), Husy bílé, Krůty (kanadské širokoprsé  
brojlerové), Kalimera (selské brojlerové kuře), Brojlerová kuřata, Perličky 

Info a objednávky: 
Gallus Extra s. r. o., tel.: 567 212 754, 567 214 502,  

mob.: 731 701 331, 734 833 158, volejte Po-Pá 7-15 h!,  
e-mail: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz

Sháním domek, chalupu či zemědělskou usedlost  
se zahradou, pozemky, tak do 10 km v okolí  
Jevíčka nebo Chornic. Může být i horší stav.  

Tel.: 604 605 814.

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)


