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Kulturní a společenské akce zrušeny v rychlém sledu
Budoucnost jest váhavá, napsal klasik první půle 19. století. 
Váhavá patrně v tom smyslu, a jen dobře tomu tak, že člověk 
zkrátka neví. Není s to předvídat se zárukou. Nicméně jednat 
musí neprodleně ve své přítomnosti, jež letí rychlostí střely. 
I těžko letos v půli dubna říci, co bude za měsíc či za dva. Pravda, 
soudit děje přítomné můžeme jistě až s dostatečným odstupem. 
Z různých zdrojů k nám probleskávají zvěsti o možných 
vakcínách, které si s pandemií Covidu-19 dokáží poradit, ale 
třeba nám pomůže toliko sílící slunce. Jako na veletoči se mění 
i strategie některých členů Ústředního krizového štábu pro boj s pandemií, pročež se věci 
v době, kdy čtete tento článek, mohou mít již dočista jinak. A mezi vytyčenými břehy nám 
valí čas proudy všelijakých východisek a možných scénářů. Které se nakonec rozlejí do 
našich vyjetých kolejí, nevíme. Pouze tušíme, ale i to každý po svém.
Koronavirovou přítomnost kolem našich toků s vazbou na minulost i globální současnost 
nám z nadhledu nasvěcuje na straně dvě místostarosta Miroslav Šafář, který na podnět 
historika Michala Schustera připravil pro toto číslo zpravodaje rovněž reedici článku  
o tyfové epidemii na Jevíčsku. Ten vyšel v Lidových novinách v roce 1928. O tom, kterak se 
tyfu ve dvacátých letech 20. století obávali naši předkové, víme mnozí z vyprávění vlastních 
rodičů a prarodičů. Tehdy šlo o život všem. I těm nejstatnějším chasníkům s plodným životem 
ve vínku. Stejně jako při předešlé španělské chřipce, které padla obětinou leckde i půlka 
vesnice. A život fičel dál a v učebnicích historie se dnes více než tyto dvě patrně nejvlezlejší 
epidemie 20. století probírá meziválečná hospodářská krize. Holt jako by byly vždy a za 
všech okolností na prvním místě prašulky, za něž si dokáže nejeden člověk koupiti rozum.
Třebaže již v půli dubna vše nasvědčovalo tomu, že vládní opatření související s bojem proti 
epidemii koronaviru se začnou co nevidět rozmělňovat, jevíčští pořadatelé všech větších 
kulturních a společenských akcí plánovaných do konce tohoto školního roku, tedy do 
konce června, se shodli na tom - tyto akce odložit nebo zrušit. A stejně tak v nejbližších 
dnech nepotkáme na malohanáckých silnicích ani peloton mladých cyklistů, účastníků 44. 
ročníku Závodu míru nejmladších. Ti se podle posledních zpráv přiřítí do Jevíčka až o prvním 
zářijovém víkendu.
Oslavy 150 let vzniku Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko, plánované na první červnový 
víkend, se patrně uskuteční v roce příštím. Již 9. ročník Jevíčkovění a s ním mnohé další 
zrušené akce pořádané v rámci Roku židovské paměti v Jevíčku se doufejme objeví 
v podzimním kulturním kalendáři. Avšak tradiční Mejdan na zámečku pořádaný Městskou 
knihovnou a ZUŠ Jevíčko, stejně jako oblíbený Dětský den v gesci komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu se letos patrně neuskuteční vůbec. Přípravy větších kulturních 
a společenských akcí vyžadují přece jen určité zázemí, které však nelze při stávajících 
omezeních zajistit. A tak se přirozeně ruší i akce, jež jsou zdánlivě již mimo rámec stavu 
nouze, který koordinuje vláda České republiky. 
V tuto chvíli věru těžko předvídat. Covid-19 se přihnal jako silný vítr. Co po sobě zanechá, 
netušíme. Společenský život, jemuž jsme tolik dlužni, nezbytně potřebujeme. A tedy se 
těšme, že alespoň na konci června snad již bez roušek v hojném počtu vyrazíme k Holubí 
studánce pod Hušákem při již tradičním memoriálu MVDr. Jindřicha Kleibla. I co by asi nyní 
pravil on – bratr Jindřich, sokolský cvičitel, věrný kamarád člověčiny a houževnatý rozsévač 
lepších nálad. Inu, věčný ZDAR dobrému člověku! 
Tužme se, zdravým pohybem a dobrou náladou!
     Rudolf Beran

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka

Rok židovské paměti v Jevíčku / 2020 / ביויצ׳קו ליהודים זכרון שנת  
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Poděkování za nezištnou pomoc

Zákaz vycházení na veřejná prostranství bez roušek! Tak zaznělo nařízení vlády. Co teď? 
Kde máme sehnat roušky? Z tolik obyčejně dostupné věci jako je rouška se stalo vyprodané 
zboží. Měli bychom chránit sebe a své okolí,  ale roušky nebyly.  Jako prodavačky se setká-
váme s lidmi každý den. Nebýt roušek koronavir by se roznášel rychlostí blesku. Naštěstí má 
náš obchod stálé zákaníky s dobrým srdcem. V těchto těžkých chvílích nám paní Blanka Ří-
hová, Jana Richtrová, Lucka Staňková, Blanka Václavková, Petra Tomanová a Věrka Nárožná 
poskytly dostatený počet roušek, abychom chránili sebe a své okolí. Stejně jako roušky jsou 
potřebné i rukavice, které nám poskytla paní Věrka Štoudková. Díky našim dobrosrdečným 
zákaznicím můžeme bez obav chodit dále do práce. 

Za vaši pomoc děkujeme, zaměstanci COOP Jevíčko
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Okénko radních Společenská rubrika 

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

Jana Richtrová
Miluše Hrubá
Jarmila Václavková
Marta Zezulová
Marie Zezulová

Novinky v připravovaném zákoně 
o odpadech, projekt města na 

zvýšení efektivity třídění odpadů
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pro-
jednává novou odpadovou legislativu, jejímž 
cílem je zvýšit třídění a recyklaci odpadů  
a zároveň redukovat možnost skládkování. 
Nová legislativa by mohla začít platit už od 
roku 2021. Cílem novelizace je především 
zvýšit míru třídění a recyklace odpadů. Podle 
povinných evropských cílů musí Česko již  
v roce 2025 recyklovat veškerý svůj komu-
nální odpad z 55 % (o 16 % více než nyní).  
V roce 2030 pak musí být v Česku recyklová-
no až 60 % komunálního odpadu. 
Některé navrhované novinky v odpadovém 
hospodářství: 

• Postupné navyšování poplatku pro obce za ukládání odpadů ze současných 500 Kč až na 
1850 Kč za tunu odpadu v roce 2029. 

• Obce, které dokáží dostatečně třídit, přitom budou finančně zvýhodněny.
• Zavedení možnosti úspory pro jednotlivé občany, kteří za svoz odpadu zaplatí podle toho, 

kolik komunálního odpadu skutečně vyprodukují. 
• Povinnost odděleného sběru textilu od roku 2025. 
I proto se město Jevíčko zapojilo do 126. výzvy Operačního programu Životní prostředí za-
měřené na třídění odpadů a jejich energetické využití s žádostí o dotaci na projekt: „Zavede-
ní systému door to door v obci Jevíčko“, jehož hlavním cílem je nákup nádob pro individuální 
separaci papíru, plastů a bioodpadu v domácnostech. Jak vypadalo odpadové hospodářství 
města v loňském roce uvádíme v přiložené tabulce.

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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Svoz komunálního odpadu
Svoz směsného komunálního  

odpadu v Zadním Arnoštově místo Svátku práce dne 1. 5. 2020
bude proveden v sobotu 2. 5. 2020.

Svozové nádoby nejlépe nachystat k vývozu již v pátek večer.

Svoz směsného komunálního  
odpadu v Zadním Arnoštově dne 8. 5. 2020

bude proveden v řádném termínu. 
Radek Mazal, SUEZ Využití zdrojů a. s. 

MUDr. Nádeníčková
oznamuje, že má zprovozněné 

nové webové stránky na adrese: 

https://www.pediatr-jevicko.cz/. 
Naleznete na nich veškeré  

aktuální informace.

MUDr. Křížová 
OzNaMUJe zRUšeNí  
DOVOLeNÉ V KVĚTNU

změny v pořádání kulturních a sportovních akcí z důvodu epidemie koronaviru
Vážení občané, pořadatelé a návštěvníci společenských akcí,
v Jevíčku byla zejména díky aktivní spolkové činnosti místních spolků i aktivitě města naplánována pro letošní rok opět celá řada oblíbených 
a tradičních akcí a právě květen a červen jsou měsíci, kdy kulturní a sportovní život v Jevíčku vrcholí. Bohužel se situace z důvodu epidemie 
viru Covid-19 promítá tvrdě i do těchto společenských a spolkových aktivit. Snažili jsme se Vám tedy zprostředkovat informace od pořada-
telů již nahlášených větších akcí a poskytujeme tedy změny v jejich pořádání. Většina akcí je zrušena a bude většinou realizována v jiném 
termínu. Uvádíme prozatím akce na měsíce květen a červen, další měsíce budeme průběžně upřesňovat dle aktuálně platných opatření 
vlády a aktuální situace.

Původní 
termín

Plánovaná akce změna termínu akce, zrušení

2. 5. Dětské rybářské závody, Smolenská přehrada Odloženo na podzim, termín bude 
upřesněn

8. – 10. 5. závod míru nejmladších, Panský dvůr Jevíčko Přesunuto na 4. – 6. 9. 2020

10. 5. Pietní akt konce 2. světové války, Sv. Florián,  
kostel Jevíčko

Zrušeno, pietní akt proběhne bez 
účasti veřejnosti

16. 5. Jaro s myslivci, areál chovatelů Zrušeno, náhradní termín bude 
upřesněn

16. 5. 30. ročník závodu hasičské mládeže,  
O pohár Malé Hané, Palackého nám.

Zrušeno

30. 5. MTB Jevíčko, Panský dvůr Jevíčko Konání a rozsah bude včas upřesněn

4. – 6. 6. Jevíčkovění, Jevíčko, Panský dvůr Přesunuto na 10. – 11. 9. 2020

6. 6. Dětský den, Panský dvůr, atletické hřiště Zrušeno

6. 6. Oslavy 150 let hasičů, Palackého nám., Panský 
dvůr

Přesunuto na rok 2021, termín bude 
upřesněn

13. 6. Country festival, Velké Opatovice Zrušeno, náhradní termín bude 
upřesněn

20. 6. Oslavy 100. výročí TJ SK Jevíčko, areál TJ SK Přesunuto na rok 2021, náhradní ter-
mín bude upřesněn

20. 6. Oslavy 85. výročí včelařského spolku Jevíčko, 
Včelařský den, areál chovatelů

Zrušeno, náhradní termín bude 
upřesněn

26. 6. Mejdan na zámečku, hřiště u zámečku Zrušeno

26. 6. Noční pochod na Hušák, Žlíbka Konání a rozsah bude včas upřesněn

 Od začátku vyhlášení nouzového stavu se MP Jevíčko byla nucena zaměřit na 
dodržování všech nařízení vlády, které se průběžně mění. Dle doporučení ministerstva vni-
tra byla utlumena kontrola parkování ve městě a zrušeno měření rychlosti. V problematice 
dopravy se řešili jen závažnější případy, a to většinou domluvou. Je nutno podotknout, 
že občané města Jevíčko situace nezneužívali a parkovali v souladu se zákonem. Během 
kontrol vládních nařízení byly ve městě zjištěny jen drobné prohřešky fyzických nebo práv-
nických osob proti těmto nařízením, vše bylo vyřešeno domluvou. MP Jevíčko může konsta-
tovat, že občané města mají k nařízení vlády zodpovědný a disciplinovaný přístup.

Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko

MĚSTSKÁ POLICIe JeVíČKO INFORMUJe

Mimo tyto měsíce uvádím 
také informace ke kulturní-
mu programu Jevíčské pouti, 
jejíž letošní termín připadá na  
15. – 16. 8. 2020. Zde jsme se 
po jednání kulturní komise  
a rady města rozhodli o zruše-
ní tradičního kulturního pro-
gramu na Palackého náměstí, 
zejména tedy v sobotním vel-
kém formátu. Pokud to situace 
umožní, budeme uvažovat ma-
ximálně o menším programu 
v rámci neděle 16. 8. Stejné 
otazníky v tuto chvíli panují 
nad konáním stánkového pro-
deje v rámci pouti a lunaparku. 
Přesnější informace Vám bude-
me doufám schopni sdělit do 
konce června.
Za tato omezení se omlouvá-
me všem, kteří byli na letošní 
jarní a letní sezónu již nažhave-
ni, ale bohužel zdraví musíme 
v této situaci upřednostnit. Po-
kud se situace s opatřeními vý-
razněji v průběhu roku zlepší, 
budeme se snažit Vám zejmé-
na kulturní vyžití vynahradit  
v průběhu podzimu.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/33R/2020 program 33. schůze rady města 

dne 24. 2. 2020
2a/33R/2020 vyčištění židovských modliteb-

ních svitků restaurátorskou dílnou Uni-
verzity Pardubice v Litomyšli za částku 
do 5.000 Kč

2b/33R/2020 bezplatný pronájem kulturní-
ho domu v Zadním Arnoštově Taro-
kovému klubu Jevíčko k uspořádání  
20. ročníku tradičního Jevíčského taro-
kového turnaje za úhradu spotřebova-
né energie

2c/33R/2020 dar Spolku ASI TAK, Velké Opa-
tovice ve výši 3.000 Kč na 3. ročník 
country/bluegrass festivalu

3a/33R/2020 cenovou nabídku firmy Dlažba 
Vysoké Mýto, s. r. o. na provedení pře-
chodu pro chodce na ul. Brněnská za 
částku 98.146 Kč vč. DPH

3b/33R/2020 nasvětlení přechodu pro chod-
ce na ul. Brněnská, kdy práce prove-
de správce VO města - firma Zdeněk 
Schreiber, Chornice za částku 30.092,70 
Kč vč. DPH

3c/33R/2020 uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a společností PODA, a. s.,  
28. října 1168/102, 702 00 Ostrava 
- Moravská Ostrava o přemístění re-
translační stanice z budovy kina ASTRA 
na budovu přístavby MěÚ Palackého 
nám. č. p. 1

3e/33R/2020 cenovou nabídku firmy DigiPa-
per, Pražská třída 142/102, 500 04 Hra-
dec Králové na digitalizaci kronik města 
za cenu 51.848,50 Kč vč. DPH

4a/33R/2020 úhradu faktury firmě Josef Geršl, 
Zadní 675, Jevíčko, IČ: 16208480 ve výši 
93.967 Kč vč. DPH za provedení zem-
ních a dlažebních prací nad rámec pro-
váděné přeložky NN v ulicích Svitavská 
a K. H. Borovského v Jevíčku

4b/33R/2020 úhradu faktury firmě Josef Geršl, 
Zadní 675, Jevíčko, IČ: 16208480 ve výší 
13.352 Kč vč. DPH za provedení výko-
pových prací pro vodovodní přípojku 
v rámci akce rekonstrukce atletického 
hřiště ZŠ

4c/33R/2020 smlouvu o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítí NN na období 

2021 - 2022 se společností ČEZ ESCO za 
cenu dle zápisu

4d/33R/2020 uzavření smlouvy o sdružených 
dodávkách plynu na období 2021 - 
2022 se společností Pražská plynáren-
ská, a. s., Praha za cenu dle zápisu

4e/33R/2020 podání žádosti o účelovou inves-
tiční dotaci v rámci programu „Dotace 
pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 
na MV - generální ředitelství HZS ČR 
na akci rekonstrukce hasičské zbrojnice  
Jevíčko s administrací žádosti společ-
ností Mgr. Alexander Ivanov, Dukelská 
1, Olomouc za částku 7.000 Kč za po-
dání žádosti s doplatkem 10.000 Kč  
v případě schválení dotace

4f/33R/2020 smlouvu o bezplatném poskyto-
vání služeb energetického poradenství 
mezi Městem Jevíčko a společností Še-
tři za tři s. r. o., Těsnohlídkova 964/11, 
Černá Pole, 613 00 Brno

4g/33R/2020 poskytnutí dotace na úhradu 
dopravy na zájezd členů ZO SPCCH Je-
víčko do Znojma ve výši 10.000 Kč vč. 
DPH na základě veřejnoprávní smlouvy

4h/33R/2020 smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a Advokátní kanceláří JUDr. Marcely 
Dobešové, náměstí 9. května 10, 680 01 
Boskovice o poskytování právních slu-
žeb pro Město Jevíčko za částku 17.000 
Kč/měsíc na období od 1. 2. 2020 do 
31. 1. 2021

4i/33R/2020 poskytnutí daru partnerské 
obci Korytňany na Ukrajině za účelem  
vybavení kuchyně mateřské školy ve 
výši 25.000 Kč na základě darovací 
smlouvy

4j/33R/2020 smlouvu č. OSV/20/20395 mezi 
Pardubickým krajem a Městem Jevíčko 
o poskytnutí účelové dotace v dotač-
ním řízení na podporu sociálních služeb 
poskytovaných v souladu se zákonem  
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
na částku 553.000 Kč na zajištění pečo-
vatelské služby

5b/33R/2020 vnitřní platový předpis, který sta-
novuje výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2020 dle zápisu

6a/33R/2020 zadávací podmínky včetně příloh 
na akci „Příprava území a infrastruktura 

Usnesení 33. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. února 2020
pro průmyslovou zónu v Jevíčku“

7a/33R/2020 vydání povolenek pro Český ry-
bářský svaz, MO Jevíčko na vjezd k Fin-
sterlově hlubině s platností do 31. 12. 
2020

7b/33R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2017895/VB/3, Jevíčko, 
Třebovská, 5198/1, SS100 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce,  
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemku p. č. 5198/1 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7c/33R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
386 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7d/33R/2020 pronájem části pozemku p. č. 
1757/7 - vodní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí žadatelům dle zápisu a ná-
jemné ve výši 1.600 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7e/33R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2018228/VB/4, Jevíčko, 
p. č. 55 SP100+pb mezi Městem Jevíč-
ko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene - služebnosti na po-
zemku p. č. 53 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

8/33R/2020 inventarizační zprávu o provede-
né fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku města k 31. 12. 2019

Rada města Jevíčko pověřuje
3d/33R/2020 správce sítě zajištěním cenové 

nabídky na obnovení vnitřních rozvodů 
kabeláže pro připojení internetu k jed-
notlivým PC v budově MěÚ Jevíčko

Rada města Jevíčko ruší
5a/33R/2020 bod usnesení RM č. 5c/26R/2019 

ze dne 18. 11. 2019, týkající se výše od-
měn z dohod o pracovní činnosti pro 
členy JSDH Jevíčko

Rada města Jevíčko vyhlašuje
6b/33R/2020 výběrové řízení na akci „Příprava 

území a infrastruktura pro průmyslovou 
zónu v Jevíčku“

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/34R/2020 program 34. schůze rady města 

dne 9. 3. 2020
2/34R/2020 bezplatné zapůjčení párty stanů  

a pivních setů na sportovně kulturní 
akci pořádanou T. J. SK Jevíčko oddílem 
kopané 20. 6. 2020 k oslavám 100 let T. 
J. SK Jevíčko

3a/34R/2020 zakoupení 4 ks květinových vál-
ců od společnosti Zahradnictví LEBIŠ, s. 
r. o., Dukelská 710/16, 680 01 Bosko-
vice, IČ: 25548140 za cenu do 60.000 
Kč vč. DPH pro výzdobu Palackého ná-
městí v Jevíčku

4a/34R/2020 dar organizaci Zelené Vendolí 
ve výši 2.000 Kč na základě darovací 
smlouvy

4b/34R/2020 podmínky výpůjčky výstavních 
předmětů ze Židovského muzea v Pra-
ze k výstavě o osudech židovské komu-
nity v Jevíčku v rámci festivalu Jevíčko-
vění 2020

5/34R/2020 smlouvu o centralizovaném zadá-
vání uzavřenou mezi Městem Jevíčko 
a Českou republikou - Ministerstvem 
financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, 
IČ: 00006947 k provedení centralizova-
ného zadávání veřejné zakázky v rámci 
společného nákupu ICT komodit pro 
Město Jevíčko

6b/34R/2020 výsledek výběrového řízení  
a smlouvu o dílo s firmou Ing. arch. To-
máš Slavík, Náměstí Komenského 17, 
561 12 Brandýs nad Orlicí, IČ: 73773085 
na akci „Jevíčko - urbanistická studie na 
výstavbu RD v lokalitě Svitavská (u kap-
ličky)“ za nabídkovou cenu 96.800 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy o dílo

7a/34R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 
3059/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7b/34R/2020 záměr prodeje části pozemku p. 
č. 80 v k. ú. Zadní Arnoštov

Usnesení 34. schůze Rady města Jevíčko konané dne 9. března 2020
8a/34R/2020 ukončení nájemní smlouvy ze 

dne 28. 6. 2013, uzavřené mezi Městem 
Jevíčko a nájemníky bytu na ul. Neru-
dova 529A, Jevíčko dle zápisu ke dni 31. 
3. 2020

9/34R/2020 přípravu internetové sítě po po-
zemcích města realizovanou firmou 
PODA, a. s., Moravská Ostrava za úhra-
du 100 Kč/bm

Rada města Jevíčko pověřuje
3b/34R/2020 investičního technika zajištěním 

dočasného řešení vodovodního řadu, 
který je uložen na pozemku p. č. 518/67 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a zajištěním 
zpracování PD na komplexní řešení 
vodovodního řadu na sídlišti K. Čapka  
v Jevíčku

3c/34R/2020 starostu města vyřízením obdr-
žené petice občanů na „Úpravu, ob-
novu či vybudování příjezdové cesty  
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a míst ke stání ve sportovním areálu TC 
Žlíbka“ a jednáním se Sokolem o jejich 
finanční spoluúčasti

8b/34R/2020 starostu sepsáním odpovědi na 
dopis žadatele o ukončení nájmu v bytě 
na ul. Nerudova 529A, Jevíčko s ohraze-
ním se na špatný postup Města Jevíčko 
při řešení škodní události ze dne 2. 8. 
2016

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
6a/34R/2020 schválit po projednání s pro-

jektantem provedení změny délky 
kolmých parkovišť výhradně pro stání 
a parkování osobních vozidel v rámci 
stavby Okružní II (2. etapa) - komplex-
ní rekonstrukce dle návrhu komise pro 
dopravu, dopravní obslužnost a bez-
pečnost

6c/34R/2020 schválit výsledek výběrového 
řízení a smlouvu o smlouvě budoucí  
o zřízení práva stavby a následné koupi 
nemovitých věcí s firmou KONSTRUK-
TA - STAVBY, s. r. o., Za Brněnskou ulicí 
4292, 796 01 Prostějov, IČ: 28319401 za 
nabídkovou cenu 1.010,- Kč bez DPH za 
m2 části pozemku p. č. 538/22 v k. ú. Je-
víčko-předměstí v rámci akce „Výstavba 
na ul. Nerudova Jevíčko - developerský 
projekt“

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/35R/2020 program 35. schůze rady města 

dne 16. 3. 2020

Rada města Jevíčko uzavírá
2/35R/2020 dnem 17. 3. 2020 Mateřskou školu 

Jevíčko, příspěvkovou organizaci města 
do odvolání v souvislosti s nepříznivým 

Usnesení 35. schůze Rady města Jevíčko konané dne 16. března 2020
vývojem epidemiologické situace ve 
výskytu onemocnění COVID-19 způso-
bené novým koronavirem s označením 
SARS-CoV-2

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/36R/2020 program 36. schůze rady města 

dne 23. 3. 2020
2b/36R/2020 v případě zdravotnického za-

řízení MUDr. Jany Melkové odpuštění 
nájmu za měsíce březen, duben 2020 
s ohledem na mimořádnou situaci 
se zvýšenými náklady na desinfekci, 
ochranu zdravotnického personá-
lu i pacientů a uvědomuje si potřebu 
funkčnosti zdravotnického zařízení, 
které zajišťuje rozsáhlé služby prozatím 
bez omezení v oblasti chirurgie, úrazo-
vých případů, akutních stavů a zejména 
RTG a SONO vyšetření pacientů, které 
okolní spádové nemocnice z důvodu 
koronaviru omezily

2d/36R/2020 bezplatný pronájem prostoru 
Panského dvora k uspořádání kultur-
ního programu pro účastníky a ná-
vštěvníky 44. ročníku „Závodu míru 
nejmladších 2020“, který se uskuteční 
ve dnech 4. - 6. 9. 2020 pořádaného  
T. J. Cykloklubem Jevíčko ve spolupráci 
s Městem Jevíčko

3c/36R/2020 zakoupení komunální techniky 
pro údržbu městské zeleně do výše 
90.000 Kč vč. DPH od společnosti 
Tlamka-zahradní technika, Chrudi-
chromská 1B, 680 01 Boskovice dle ce-
nové nabídky

4b/36R/2020 zakoupení vybavení kuchyněk 
na ubytovnu města do částky 90.000 Kč 
vč. DPH dle předloženého návrhu

5b/36R/2020 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2006777/VB/1 Jevíčko 
Okružní IV – 2. část knn mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 1751/13, 1751/14, 
1751/104, 1751/105, 1751/106, 
1751/107, 1751/108, 1757/26, 529/3, 
1737/2, 1737/5, 1744/1, 1744/4, 1750/1, 
1751/35, 2591/1, 178, 529/2, 179, 181, 
528, 1757/1, 1757/6, 1757/18, st. 259  
a st. 261, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje
3b/36R/2020 starostu ve spolupráci s velite-

lem JSDH prověřením situace a násled-

né vyřízení petice s umístěním cvičiště 
na ul. Pod Zaharadami v Jevíčku

Rada města Jevíčko ruší
2c/36R/2020 bod usnesení RM č. 2b/16R/2019 

ze dne 3. 6. 2019, týkající se bezplatné-
ho pronájem prostoru Panského dvora 
k uspořádání kulturního programu pro 
účastníky a návštěvníky 44. ročníku „Zá-
vodu míru nejmladších 2020“, který se 
měl uskutečnit ve dnech 8. - 10. 5. 2020 
pořádaného T. J. Cykloklubem Jevíčko 
ve spolupráci s Městem Jevíčko

5a/36R/2020 bod usnesení RM č. 6a/23R/2019 
ze dne 10. 6. 2019 týkající se smlou-
vy o zřízení věcného břemene č. IE-
12-2006777/VB/1 Jevíčko Okružní IV  
– 2. část knn mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a.s., Tep-
lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene - služebnosti na po-
zemcích p.č. 178, 179, 181, 528, 529/2, 
529/3, 1737/2, 1737/5, 1744/1, 1744/4, 

Usnesení 36. schůze Rady města Jevíčko konané dne 23. března 2020

1750/1, 1751/13, 1751/14, 1751/35, 
1757/1, 1757/6, 1757/18, 2591/1, st. 
259 a st. 261, vše v k.ú. Jevíčko-před-
městí

Rada města Jevíčko vyhlašuje
3a/36R/2020 poptávku na pozici 1 technic-

kého pracovníka města a 1 zahradníka 
města s uzavřením pracovní smlouvy 
na dobu určitou v délce cca na 1 rok  
s možností následného uzavření pra-
covní smlouvy na dobu neurčitou

4a/36R/2020 výběrové řízení na obsazení pra-
covního místa strážník Městské policie 
Jevíčko a složení výběrové komise dle 
zápisu

Rada města Jevíčko nesouhlasí
2a/36R/2020 s vybudováním 2 parkovacích 

míst na pozemku p. č. 1497 v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí na ul. Dolní

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

Poděkování
Jménem kolektivu Střediska pečovatelské služby města Jevíč-
ka bych ráda poděkovala všem našim stávajícím uživatelům  
a jejich rodinným příslušníkům, ale i dalším občanům města. 
Situace kolem koronavirové infekce není jednoduchá pro nikoho  
z nás. Mnoho z vás se k ní však postavilo čelem a zabezpečilo se 
rouškami, rukavicemi a desinfekčními prostředky. Velké díky patří 
místní organizaci hasičů, díky nimž byly roušky včas a v hojném 
množství distribuovány našim seniorům, organizaci Skaut, která 

nám vypomáhá s nákupy, které jsou 
stejně jako v pečovatelské službě po 
dobu nouzového stavu bezúplatné, či 
lidem, kteří pro naši službu ve svém 
volném čase a bez nároku na honorář 
dodali šité látkové roušky. Obdrželi 
jsme i dárkové koše jako poděkování 
za naši činnost. Nebereme je jako sa-
mozřejmost a jsme za ně vděční. Přeje-
me všem v této nelehké době zejména 
trpělivost a věříme, že se nám podaří 
díky vzájemné spolupráci vše zvlád-
nout.    

Za Pečovatelskou službu Jevíčko, 
Miroslava Čepová
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Sdělujeme všem občanům, že s účinností od pondělí dne 20. 4. 2020 
do odvolání se reguluje využití služeb úřadu k zajištění úředních záleži-
tostí pro veřejnost za současného dodržování zvýšených hygienických 
požadavků.

Vyřízení úředních záležitostí bude možné v úřední dny

PONDĚLí a STŘeDa
v době od 07:00 – 11:30 h a 12:00 – 17:00 h

I nadále se upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt, 
kdy po domluvě s konkrétním pracovníkem úřadu lze jakýkoli požada-
vek vyřídit a to i mimo tyto úřední dny.

PROVOz MĚSTSKÉHO ÚŘaDU JeVíČKO PRO VeŘeJNOST

Jméno, příjmení, funkce,  Telefon Mobil

Starosta
Dušan Pávek, dipl. um. 
starosta@jevicko.cz

464 620 511 739 096 096

Místostarosta
Mgr. Miroslav Šafář
mistostarosta@jevicko.cz

464 620 517 734 536 216

Tajemník
Bc. Pavel Sedlák
tajemnik@jevicko.cz

464 620 512 737 261 119

Sekretariát starosty
Povolování VHP
Ústředna
Petra Minaříková
minarikova@jevicko.cz

464 620 511 731 655 438

Odbor finanční
Ing. Jana Bartuňková, vedoucí odboru
bartunkova@jevicko.cz

Eva Machálková, mzdová účetní
machalkova@jevicko.cz

Ing. Zuzana Mlčochová, účetní
mlcochova@jevicko.cz

Romana Václavková, pokladna
vaclavkova@jevicko.cz

464 620 518 735 750 913

464 620 520

464 620 520

464 620 519

Odbor výstavby a územního pláno-
vání
surad@jevicko.cz

Bc. Jindřich Beneš, vedoucí odboru
benes@jevicko.cz

Ing. Lucie Glocová, referent
glocova@jevicko.cz

464 620 521 734 536 223

464 620 523

Investiční oddělení 
Dalibor Šebek
sebek@jevicko.cz

Stanislav Ducháček
duchacek@jevicko.cz

464 620 516
733 127 240

739 425 442

Oddělení správy bytového a nebyto-
vého fondu
Karel Skácel, referent
skacel@jevicko.cz

464 620 525 730 897 808

Odbor organizační
Životní prostředí
Bc. Ondřej Jelínek, vedoucí odboru
jelinek@jevicko.cz

464 620 524 733 603 029

Matriční oddělení
Jaroslava Jeřábková, matrikářka
jerabkova@jevicko.cz

464 620 515

Sociální oddělení
Martina Zikmundová, soc. pracovnice, 
evidence obyvatel
zikmundova@jevicko.cz

464 620 514 737 198 235

zápis do Mš Jevíčko  
pro školní rok 2020/21

Vážení rodiče, 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními zápis do MŠ Jevíčko pro-
běhne bez účasti dětí a zákonných zástupců. Tiskopisy najdete 
na internetových stránkách MŠ Jevíčko: msjevicko.cz, kde budou 
zveřejněna i kritéria k přijímání dětí.

K zápisu bude nutné doručit:
1. Žádost o přijetí dítěte
2. Kopii rodného listu
3. Čestné prohlášení o očkování 
4. Kopii očkovacího průkazu

Kopie očkovacího průkazu a čestné prohlášení letos nahrazuje 
potvrzení od lékaře! Děti, které již dovršily 5 let a budou v po-
sledním ročníku (povinná předškolní docházka) potvrzení o oč-
kování nemusí dokládat.

Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky Mš: 8jiksca
2. Mailem s elektronickým podpisem na: materskaskolaje-
vicko@tiscali.cz
3. Poštou: K. H. Borovského 819, Jevíčko 569 43
4. Osobním podáním 4. 5. od 9.00 do 12.00hodin na kance-
láři Mš (zelená budova)

Veškeré dotazy vám případně zodpovím na telefonním čísle: 739 
452 185
Vše je nutné do Mš doručit v termínu od 4.5. do 15. 5.!

Informace pro rodiče zUš Jevíčko
Vážení rodiče a přátelé školy, obracím se na Vás v tomto nelehkém ob-
dobí se sdělením některých aktuálních informací týkajících se naší školy.
Vzhledem k nařízení opatření vlády ČR v důsledku nemoci COVID-19 
byla s okamžitou platností ke dni 13. března 2020 uzavřena i naše ZUŠ. 
Abychom mohli pokračovat ve výuce, byli jsme nuceni přistoupit k di-
stančnímu vzdělávání. Tato forma vzdělávání je pro všechny nová, ale 
daří se nám ji v rámci daných možností zvládat. Tímto bych chtěl podě-
kovat nejen pedagogům, žákům, ale hlavně rodičům za pochopení této 
situace, za vstřícnost, trpělivost a vzájemnou spolupráci.
Také jsme s politováním museli přerušit veškeré naplánované kulturní 
a společenské akce. Jedná se zejména o celostátní akci ZUŠ Open pod 
záštitou Nadačního fondu Magdaleny Kožené, která se měla konat 15. 
května 2020 na jevíčském náměstí, a též další koncerty a absolventská 
vystoupení.
Vzhledem k nejistému období a stále se měnící situaci nedokážeme  
s jistotou předvídat další vývoj našeho kulturního dění, proto sledujte, 
prosím, webové a FB stránky naší školy.
Věřte, že nám všichni chybíte a těšíme se, že si vzájemně vše vynahra-
díme.

Přeji všem optimismus a pevné zdraví. 
Mgr. art. Ondřej Čada

Návštěvník úřadu je povinen na desinfekčních místech úřadu provést 
desinfekci rukou jak při vstupu do budovy (kanceláře), tak i při odcho-
du a používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je 
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál atd., které brání šíření kapének.
Veškeré telefonické a e-mailové kontakty naleznete na stránkách města 
www.jevicko.cz

Telefon - sekretariát - informace: 464 620 511
V Jevíčku dne 15. 4. 2020    

Bc. Pavel Sedlák, v. r. , tajemník MěÚ Jevíčko
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Historická paralela – Lidové noviny 1928

ve Velkých Opatovicích 
9 osob (Alois Pospíšil, 
Aloisie Elisková, Marie 
Kozelková, Miloš Gre-
nar, Františka Olivová, 
Marie Dosedlová, Ma-
rie Adamová, Františka 
Kozelková a V. Nová-
ková). 
Nákaza z Velkých Opatovic byla zanesena do okolních obcí, a to do 
Borotína, kde onemocněly 4 osoby, z nichž jedna zemřela, v Cetkovicích 
onemocnělo 5 osob, ve Velké Roudce 7, v Malé Roudce 1, v Brťovi 6,  
v Korbelové Lhotě 7, v Bělé asi 6, z nichž jedna osoba zemřela, v Jevíčku 
onemocnělo 5 osob, z nichž 3 jsou již zdrávy. Dřívější názor, že příčinou 
nových případů tyfu je špatná pitná voda, ukázal se nesprávným, neboť 
Velké Opatovice mají o vodu velmi dobře postaráno a při letošních nej-
větších parnech bylo tu dobré vody dostatek. Příčinu je třeba spíše hledati  
v nedostatečných, ne dosti rázných opatřeních zdravotních hned v začát-
cích. Teprve od doby, kdy do Velkých Opatovic přišel nový lékař dr. Ladislav  
Drgáč z Litovle, který se ujal energicky léčení, lze pozorovati rychlé zlep-
šení. Provedl očkování 300 dělníků v továrně Západočeských kaolinek, 
provádí nepovinné očkování obyvatelstva, zkoušky krve zaměstnanců 
v mlékárně, kde se provádí důkladná pasteurisace, a lidé jsou vedeni  
k tomu, aby řádně desinfikovali své byty. Byla učiněna též opatření, aby 
se nevyskytly případy, že v loži, z něhož byl nemocný odvezen do ne-
mocnice, spávali další členové rodin. Přesto však lidé, jichž rodina je ná-
kazou postižena, nechápou mnohdy důsledků své neopatrnosti, chodí 
po okolních obcích a případy onemocnění ve své rodině zavčas nehlásí. 

Je povinností povolaných míst, 
aby v těchto případech rázně 
zakročovala, letošní katastro-
fální rozšíření nemoci, nechť je 
jim výstrahou pro léta příští. Že 
energická zdravotní opatření 
mají příznivé výsledky, je zřej-
mo již z toho, že v posledních 
14 dnech, kdy se postupuje 
rázněji, byly zaznamenány ve 
Velkých Opatovicích jen dva 
případy tyfu.
Z dobového tisku vybrali a při-

pravili Mgr. Michal Schuster  
a Mgr. Miroslav Šafář

TYFUS Na JeVíČSKU

VV FaČR UKONČIL aMaTÉRSKÉ SOUTĚŽe
Výkonný výbor FaČR na svém zasedání 7. 4. 2020 konstatoval, že pokračování amatérských soutěží představuje  
v současné době i nadcházejícím období nepřijatelné zdravotní riziko. Výkonný výbor vnímá, že dohrání soutěží není 
ani v rámci letních měsíců fakticky možné a v důsledku těchto skutečností rozhodl VV FaČR o následujících opatřeních:
- Veškeré mistrovské a pohárové amatérské soutěže se plošně na celém území ČR ukončují ke dni 8. dubna 2020. Konečné pořadí zůstává 

podle stavu ke dni 8. dubna 2020. 
- Kluby nepostupují a nesestupují vyjma případů stanovených Rozhodnutím. Pravidla pro doplňování soutěží se použijí v souladu se Sou-

těžním řádem.

Tzn., že veškeré soutěže dospělých, dorostu, žactva a přípravek řízené OFS Svitavy i OFS Blansko v sezoně 2019/2020 jsou tímto 
ukončeny.
Pořádání nemistrovských soutěží a přátelských utkání je možné, ovšem pouze v souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů státní 
správy a samosprávy vydanými zejména v souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
Výbor fotbalového oddílu SK Jevíčko rozhodl o odložení oslav 100 let založení fotbalového oddílu na červen 2021 z důvodu 
trvající koronavirové krize.

Mgr. Josef Huf, jednatel oddílu

Nákaza byla zavlečena – Nedostatek rázných zdravotních opatření 
a jeho následky.
boh – Jevíčko 28. srpna.
Již po několik let je Boskovicko a Jevíčsko vzrušováno vyskytnutím ty-
fové epidemie. Kdežto v předešlých letech byly postiženy hlavně obce 
kolem Boskovic, z nichž nejvíce Knínice, rozšířila se nákaza letos v ob-
cích kolem Jevíčka. V rozsahu více než povážlivém se tyfus rozmohl ve 
Velkých Opatovicích. Vzrušeno není však jen obyvatelstvo kraje, ale i ti, 
kdož mají nemocné v blízkém jevíčském ženském sanatoriu pro tuber-
kulosní. Nedaleko jsou též malé sice, přesto pro dostatek lesů a přízni-

vé klimatické poměry 
hojně vyhledávané 
lázně Roudka, odkud 
letos hosté ze strachu 
před nákazou přímo 
prchali. Kdo nahradí 
lázním škodu, kterou 
utrpěly tím, že se proti 
nákaze v okolních ob-
cích včas, rázně a účin-

ně nezakročilo? Není divu, že obyvatelstvo kraje žije ve stálém strachu 
před možnou nákazou a že každá sebemenší bolest hlavy a žaludku 
vzbuzuje hrůzu před tyfem. 
Tyfus se naposled ve Velkých Opatovicích vyskytl před 27 lety v roce 
1901, kdy zemřeli tři lidé. Od té doby však tu nebyl zaznamenán žádný 
případ, takže je více než zřejmo, že infekce není původu místního, ale 
že tyfus byl přenesen odjinud. První letošní případ epidemie byl zazna-
menán v březnu – podle všech známek byla tehdy nákaza zavlečena  
z Boskovic, kde se každoročně tyfus objevuje. V této době onemocnělo 
15 lidí, z nichž jedna osoba zemřela. Všichni nemocní byli ošetřováni  
v nemocnici v Moravské Třebové. Z Velkých Opatovic byl tyfus zavlečen 
i do Jevíčka a do obce Bělé. V Jevíčku bylo tehdy asi 10 případů, z nichž 
jeden skončil úmrtím (Josef Ertl), v Bělé pak bylo asi 12 nemocných, 
z nichž tři zemřeli. Od té doby byl klid až do 16. července, kdy ve Velkých 
Opatovicích onemocněla služebná ve dvoře. Obecně převládá domněn-
ka, že nákazu přinesla ze Štěpánova u Olomouce, kde byla na návštěvě. 
Přestože jevila příznaky tyfové nákazy, pracovala a stýkala se po tři ne-
děle s celým okolím. Hned na to byla tyfem postižena domácnost zetě 
zaměstnavatele nemocné služky. V této druhé periodě – od 16. července 
– onemocnělo ve Velkých Opatovicích 81 lidí, z nichž se dosud uzdravilo 
23, a v posledních dnech minulého týdne leželo v náhradní, narychlo 
upravené nemocnici v Lidovém domě ve Velkých Opatovicích 31 osob, 
v Moravské Třebové 12, v Brně 5, ve Svitavách 1 osoba. Celkem zemřelo 
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Vážení čtenáři,
pan František Plech, který před půl rokem odešel psát nebeskou kro-
niku, se přes půl století systematicky věnoval popularizaci regionální 
historie, především rodného Jevíčka, ale i okolních obcí Malé Hané. 
Jako vzpomínku na jeho vlastivědnou práci jsme se rozhodli uveřejňo-
vat ve zpravodaji na pokračování drobně editorsky upravené stěžejní 
části jeho spisku z roku 2008 „Malá Haná a okolí – zajímavosti“.

Díl první – Historické památky a zajímavosti v Jevíčku a okolí      
 Jevíčko bylo založeno počátkem 13. století jako zeměpan-
ské město v úrodném kraji, v minulosti již osídleném na několika 
místech. Od svého počátku bylo městem malým, a tak tomu je  
i v současnosti s 2 813 obyvateli. Život zde zanechal několik památek 
a zajímavostí, které mají i dnes velkou historickou hodnotu. Nutno 
připomenout, že řada jich také zanikla, či byly převezeny do jiných 
míst. Roku 1222 je uváděn na dokladu krále Přemysla Otakara I. jako 
svědek Štěpán, kastelán z Jevíčka. Z roku 1225 je dochována tato 
charakteristika města: náměstí (14 850 m2) a ulice rozbíhající se do 
čtyř světových stran, město bylo opevněné dřevěnými palisádami, 
které se nacházejí těsně před kamennými hradbami při zemních pra-
cích ( jedna je uschována ve věži).
 6. srpna 1258 Přemysl Otakar II. Povyšuje na hradě Křivo-
klátě město Jevíčko na město královské, aby se dále řídilo právem 
Magdeburským jako Bruntál, Uničov a po Jevíčku později i Olomouc. 
Dal mu les Branerwald, kde poznamenává, že v oblasti toho lesa le-
želo zaniklé staroslovanské hradisko (u Mařína). Městu podřizuje tři-
náct okolních vesnic: Chornice, Bělá, Přední Arnoštov, Derflík – Víska, 
Zadní Arnoštov, Vrážné,  Hartinkov, Bezděčí, Unerázka, Dolní Une-
rázka (dnes zaniklá), Stará Roveň, Vranová Lhota a Ursedel (zanikla 
u kostelíčka sv. Bartoloměje u Jevíčka). Městskému rychtáři fojtovi 
Alberovi potvrzuje král držení fojtství na věčné časy a další privilegia, 
aby ho povýšily nad obyvatele Jevíčka a uvedených obcí.
 Roku 1364 – 1365 dává 
markrabě Jan (bratr krále Kar-
la IV.) městu znak moravské 
šachové orlice v modrém poli.  
V letech 1365 – 1372 nechal po-
stavit v horní části města au-
gustiniánský klášter s gotickým 
kostelem. Západní zdivo kláštera 
bylo stavěno na zdivu kamenných 
hradeb zbudovaných roku 1368 
se čtyřmi branami a v místě mož-
nosti lehkého napadení hradební 
městskou věží krytou gotickou 
střechou, vysokou 37 metrů. Roku 
1465 vlastnil klášter již polnosti  
a vesnice (Bělá a další), proto vy-
stavěl západně za městem klášterní dvůr, který přestavěl téměř do 
současné podoby v letech 1661–1692. Dnes v jeho pravé části na-
jdeme pivnici s renesančními stavebními prvky. 
 za převora augustina Valšuby, jevíčského rodáka, byla 
roku 1682 dokončena přestavba západního objektu kláštera 
do současné podoby. Převor dal také v roce 1688 (u dnešní Soudní 
ulice) opravit gotickou hřbitovní kapli a zakoupil na ni větší zvon 
„Fr. Augustinus Valsuba, prior Gewiczensisfierifecit. Paulus Riemerfe-
cit Olomucii 1688“. Po zrušení kláštera 1784 byl darován na kostel 
v Benešově u Boskovic, kde zvoní ještě dnes. Kaple byla zbořena 
roku 1794. Roku 1700 byl založen současný (třetí) hřbitov, rozšířený 
r. 1878. První hřbitov je uváděn u hřbitovní kaple, která zanikla 1794 
prodejem židovské obci. Druhý hřbitov byl na dnešní zahradě farní-
ho úřadu, zasahoval i před ní. Na něm stál první i druhý farní kostel 
sv. Mikuláše přestavovaný v letech 1500 – 1509, zbořený 1791.
 Roku 1715 nechal převor augustin Schmidt postavit sochu 
sv. Mikuláše (mezi lipami) na místě, kde zásahem blesku vyhořela 
roku 1711 dřevěná zvonice. Dal také roku 1717 přestavět klášterní 
„Prostřední mlýn“ na trojpodlažní s na tu dobu moderním zařízením 
(dnes se tu nachází mrazírna). za převora Gabriela Rösslera byla 
1762 dokončena stavba honosné barokní prelatury (severní část 

objektu kláštera). Téhož roku byl rozebrán dosavadní gotický 
klášterní kostel, který již nevyhovoval počtu poutníků a bylo za-
počato se stavbou velkého dnešního barokního kostela dle plá-
nu Pavla Merty z Boskovic (postavil kostel ve Sloupě s věžemi 52 
metrů vysokými a v Rájci zámek). V roce 1766 byl kostel za převora 
A. Handelsbergera dostavěn a posvěcen. Mnoho řezbářských prací 
bylo zhotoveno v dílně augustiniánského kláštera v Brně, některý 
inventář byl převzat z předcházejícího gotického kostela, varhany již  
r. 1767. Se stavbou tohoto kostela nanebevzetí Panny Marie byla 
postavena i věž s jehlancovou střechou, byly tam dva zvony. Nepo-
třebné oltáře byly darovány kostelu v Deštné a ve Skřípově. 
 Roku 1778 dal hrabě Karel Vincenc ze Salm-Neuburgu na 
Innu, majitel Opatovic a Jevíčka, při severní chrámové zdi v býva-
lé křížové chodbě zbudovat pěknou kapli bolestné Matky Páně  
a pod ní pěknou hrobku jeho rodu se vchodem ze hřbitova.  
7. 9. 1784 za převora Joachima Patzlera byl klášter dle vý-
nosu císaře Josefa II. prohlášen za zrušený. Farním kostelem 
se klášterní kostel stal 15. 2. 1785. Ze zbořeného farního kostela  

sv. Mikuláše získal gotickou madonu P. Marie 
z r. 1500 nacházející se ve výklenku, křtitel-
nici a stříbrnou gotickou pozlacenou mon-
stranci, která je dnes uložena v Olomouci.  
V roce 1793 z materiálu zbořeného kos-
tela byla zedníkem Janem Jelínkem  
z Jevíčka postavena budova dnešní fary  
a v Soudní „Židovské“ ulici synagoga, 
stojící na místě dřevěné z roku 1666, která 
r. 1747 vyhořela. Základ poutí v Jevíčku dal 
převor Jakob Kirchner přinesením sošky Pan-
ny Marie od Brna r. 1617, které Jiří a Jindřich 
Žalkovští při starém kostele postavili kapli 
s jejich hrobkou, dnes je na hlavním oltáři, 
protože kaple s hrobkou zanikly se starým 

kostelem. Dvoudenní poutě byly zakázány r. 1771, jednodenní  
r. 1782, v Jevíčku postupně zanikly po zrušení kláštera r. 1784.
Pokračování příště

z kroniky rodu Leischnerů a tiskařský šotek
Když jsem četl v knize Jevíčský sborník od Ja-
roslava Pinkavy na str. 169 kapitolu „Z kroniky 
rodu Leischnerů“, tak jsem si uvědomil, že čtu 
životopis pana Stanislava Sedláka, kterého jsem 
osobně znal. Tiskařský šotek však změnil jeho 
jméno na Stanislav Leischner. Stanislav Sedlák 
se do rodiny Leischnerů přiženil. Jeho manželka 
byla Růžena Leischnerová, jak je v knize správně 
uvedeno, nar. 30. 8. 1902 v Jevíčku. Měli spolu 
dceru Stanislavu, kterou však všichni znali jako Slávinu Sedlákovou.
 Slávina studovala na gymnáziu v Jevíčku v „B“ třídě, která byla pře-
vážně chlapecká a která byla známá pod jménem „Miglanci“. Vyučo-
vala se v ní deskriptivní geometrie, na rozdíl od třídy „A“, která byla 
převážně dívčí, které se říkalo „Babinec“, a vyučovala se v ní latina. 
Slávina, která hrála na akordeon, byla jednou z osobností kulturních 
akcí studentů v té době. Maturovala v r. 1952.
Jako nejmladší z rodu Leischnerů je v knize uveden Jaroslav Leis-
chner nar. 5. 8. 1942 v Jevíčku, /+ 26. 11. 2002/. V knize však po-
strádám zmínku o jeho otci a o jeho dvou starších bratrech. Jeho 
otec byl Antonín Leischner /nar. 5. 11. 1900, + 29. 7. 1980/, kterého 
vrstevníci nazývali „Tonánek“. V knize figuruje pouze jako divadelní 
ochotník na plakátech pod jménem A. Leischner. Měl obchod se 
smíšeným zbožím a obchod s potřebami pro obuvníky.
Nejstarší bratr Jaroslava – Oldřich Leischner /nar. 26. 5. 1930,  
+ 2. 2. 1984 / zdědil po otci lásku k ochotnickému divadlu, ve kte-
rém se angažoval. Miloval též dálkové turistické pochody. Prostřední  
z bratrů – Antonín Leischner /nar. 30. 1. 1935, +1. 5. 2010/ byl známý 
současníkům jako pracovník v pohostinstvích.                               

    Ing. Jaroslav Zezula st.

s
František Plech napsal o Jevíčku a Malé Hané
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aktuality z Pardubického kraje
Kraj začíná hledat dodavatele pro modernizace několika silnic a mostů
(31. 3. 2020) 

Pardubický kraj – Rada na svém jednání rozhodla o zahájení 
zadávacího řízení nadlimitních veřejných zakázek v oblasti 
dopravy. Výběrová řízení budou vypsána pro modernizaci 
tří silničních úseků a také pro pětici mostních konstrukcí. 
Veřejné zakázky jsou realizovány v rámci projektů spolufi-
nancovaných prostřednictvím programu IROP.
„Letos se zaměřujeme především na modernizaci krajských sil-
nic, tedy silnic II. a III. třídy. Trápí nás i mostní konstrukce, kterým 
je třeba také dodat péči. Mnohé z nich jsou v opravdu prachbíd-
ném stavu, jsou deformované a korodují. Pokud budu hovořit  
o regionálních silnicích, ty je třeba mít v pořádku se vším všudy. 
Tedy modernizace je nevyhnutelná,“ sdělil náměstek hejtmana 
zodpovědný za dopravu Michal Kortyš a dodal: „Nebudeme 
čekat, jak dopadne nelehká situace spojená s koronavirem. Je 
nutné rychle pustit připravené finanční prostředky do ekono-
miky, aby se co nejrychleji vzpamatovala. Shodli jsme se proto 
na zahájení zadávacího řízení pro modernizaci několika mostů 
a silnic.“
„Stejně jako v předchozích letech plánujeme v celém kraji in-
vestovat nemalou částku peněz do oblasti dopravy, s tím, že vý-
znamnou část tvoří evropské zdroje, ale stranou nezůstávají ani 
prostředky z krajského rozpočtu,“ sdělil hejtman Pardubického 
kraje Martin Netolický. „Modernizace silniční infrastruktury je 
nezbytná, to samé mohu říci i o některých mostních konstruk-
cích. Máme připraven seznam akcí na území celého kraje, proto-
že si uvědomujeme, že jsou oblasti, které v tuto chvíli potřebují 

zvýšenou investiční aktivitu právě do silnic a mostů, protože po-
kud bychom některý z mostů museli uzavřít, mohlo by to mít vliv 
například na autobusovou dopravní obslužnost,“ doplnil hejtman 
Martin Netolický.
Hana Štěpánová, radní zodpovědná za regionální rozvoj, ev-
ropské fondy a inovace sdělila: „Proběhnou zadávací řízení na 
zhotovitele a po jejich ukončení budou zahájeny stavební práce. 
Na projekty podané do 70. výzvy IROP 1.1 máme již rozhodnutí  
o poskytnutí dotace z Evropské unie. U ostatních projektů jsme 
požádali o dotaci v rámci 91. výzvy. Tyto projekty úspěšně prošly 
formálním a věcným hodnocením. Finanční prostředky tedy bude 
Pardubický kraj čerpat prostřednictvím Integrovaného regionál-
ního operačního programu.“ 
Náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za investice do-
dal: „Co se týká modernizace vybraných silnic, zde součet před-
pokládaných hodnot veřejných zakázek dosahuje přibližně 212 
milionů včetně DPH. U pětice mostů se částka pohybuje okolo 63 
milionů včetně DPH. Celkově tedy hovoříme o nových veřejných 
zakázkách v předpokládané hodnotě 275 milionů včetně DPH. Je 
to jasný signál, že v dnešní krizové době se investiční příprava na 
kraji nezpomaluje, ale právě naopak.“
Modernizace se týká mimo jiné silnice II/366 Křenov – zadní 
arnoštov – předpokládaná hodnota veřejné zakázky přibližně 86 
milionů včetně DPH (pozn. red.)

Zdroj: webové stránky Pardubického kraje
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Vážení a milí čtenáři,
podle vyjádření Ministerstva kultury budou knihovny otevřeny  
8. června 2020, tedy pokud bude situace příznivá. V současné 
době probíhá v knihovně revize knihovního fondu, která byla 
plánovaná na prázdninové měsíce, kdy měla být knihovna uza-
vřena. Po otevření knihovny nebudeme provoz přerušovat.
Knihovna sice bude otevřena od 8. června, ale na plný provoz 
si budeme muset ještě chvíli počkat, bude třeba dodržovat hy-
gienické pokyny, které chrání nás i vás.

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. 

 Knihovna bude přístupná pouze registrovaným 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.

 Vracet knihy budeme v malém sále u dveří, poté si přejdete 
vybrat knihy do knihovny. Knihy, které vrátíte, půjdou 5 dnů 
do karantény a nemohou se půjčovat.

 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.

4. 9. 2020 1. etapa start v 10.00 hodin
prolog  1650 m

4. 9. 2020 2. etapa start v 16.00 hodin
silniční 80 km

5. 9. 2020 3. etapa start v 9.45 hodin
okruhy 23 km

5. 9. 2020 4. etapa start v 16.00 hodin
silniční 80 km

6. 9. 2020 5. etapa start v 9.15 hodin
časovka 15,5 km

TJ Cykloklub Jevíčko  - Město Jevíčko – TJ Favorit Brno

Závod míru nejmladších 2020
Course de la Paix  U17
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P ř i P r a v u J e M e : 

Jevíčko         8. - 10. 5. 2020

 44. ročník  

 Změna termínu   

4. - 6. září 2020

Informace z úřadu
Ve vstupní chodbě budovy měst-
ského úřadu je doplněna v levé 
části informační tabule o přítom-
nosti konkrétního pracovníka  
v budově (kanceláři). Občan tak 
uvidí tuto informaci ihned po pří-
chodu. Bc. Pavel Sedlák 

tajemník MěÚ Jevíčko

 Knihovna nebude přístupná pro děti, které tu 
čekají na autobusy či kroužky.

 Od 8.00 do 10.00 hodin bude knihovna přístupná pouze čte-
nářům nad 65 let, které prosíme, aby využívali tuto dobu.

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  

(tel. email), volejte a pište po 8. červnu, aby čas  který strávíte 
v knihovně byl co nejkratší.

 v našem katalogu najdete knihy, které si můžete okamžitě 
stáhnou 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 a FB – najdete tam aktuální in-
formace.
Jakmile bude knihovna otevřena (od 8. června) prosíme Vás – 
vyberte si knihy nejméně na měsíc, aby vaše návštěva knihovna 
mohla proběhnout s co nejdelší frekvencí.
Milí čtenáři, velmi nám chybíte a těšíme se, až pro vás knihovna 
bude otevřena i když v tomto omezeném režimu. Věříme, že 
vše společně zvládneme.
Dávejte na sebe pozor, neztrácejte dobrou náladu a vydržte.
Jsme v tom společně.
Těšíme se na Vás.

                   Vaše knihovna

Městská knihovna Jevíčko  
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Nastoupíte za 23.000 Kč/měsíčně
Již po půl roce Vám garantujeme 25.200 Kč/měsíčně (včetně směnných příplatků)

Co Vám můžeme nabídnout?
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu
• pravidelně navyšujeme mzdy a vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy
• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů 
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• přispíváme na stravování a máme firemní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• ať už jste odkudkoliv přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• přispíváme k významným událostem života našich zaměstnanců (ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím)
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport) a pořádáme firemní akce

Jsme REHAU. Jako přední světový specialista na zpracování polymerů vyvíjíme inovativní materiály, technologie a řešení
pro budoucnost. Jdeme cestou digitalizace, individualizace, trvalé udržitelnosti a mobility. Tvoříme pokrok, který zlepšuje
úroveň života lidí na celém světě – přidejte se k nám i vy!

REHAU Jevíčko
Stále nabíráme do výroby!

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Mgr. Linda Krausová
Tel.: 465 357 325, e-mail: linda.krausova@rehau.com
www.rehau.jobs/cz

EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 2155/3, Svitavy
e-mail: ekonom2@evt.cz, 

tel.: +420 777 125 507, www.evt.cz

Přijmeme nové zaměstnance 
pro stavební výrobu

+Benefity: nadstandardní plat, 
25 dní dovolené, doprava na pracoviště

• STAVBYVEDOUCÍ
až 41.200 Kč/měsíc

• ŘIDIČ „C“
až 32.000 Kč/měsíc

• STROJNÍK
až 32.000 Kč/měsíc

• MONTÉR
až 32.000 Kč/měsíc

Inzerce EVT_Svitavy_vyska 89,5x128mm_sep.indd   1 01.04.2020   14:30
PRODÁM GaRÁŽ v Jevíčku 
za Židovským hřbitovem. 

Tel.: 603 810 932. 

MISTROVSTVí ČR WBTF 2020
Dne 7. března 2020 jsem se zúčastnila Mistrovství České re-
publiky, které se konalo v Kutné Hoře. Soutěž pod asociací 
WBTF (World Baton TwirlingFederation), ve které jsem star-
tovala poprvé, je rozdílná od NBTA (National Baton Twirlin-

gAssociation) tím, že je více o gym-
nastice (povolené jsou přemety, 
hvězdy atd.). Tyhle prvky v NBTA 
nesmíme dělat. Zde jsem soutěžila  
v disciplíně freestyle (stejná jako ryt-
mické taneční sólo v NBTA) v katego-
rii Junior B. Ráno se konalo 1. kolo, ze 
kterého jsem postoupila do TOP 6.  
Finálové kolo proběhlo ještě ten 
den ve večerních hodinách. V tento 
den jsem vybojovala titul Mistra ČR 
a postoupila na Evropský pohár do 
Španělska, který je vzhledem k celo-
světové situaci odložen na příští rok 

(zatím se neví konkrétní termín). MS NBTA, které se mělo konat 
9. – 12. 4. 2020 v Holandsku, na které jsem postoupila z MČR 
NBTA, které se uskutečnilo 7. 12. 2019, je v tuto chvíli přesu-
nuto na 12. – 15. 8. 2021. Tímto pro mě sezóna 2020 končí  
a já už zase začínám s přípravou na další sezónu. Moc bych 
chtěla poděkovat všem, kteří mě jakkoliv podporují. Ani nevíte, 
jak si toho všeho nesmírně vážím. Děkuji.

    Natálie Zikmundová
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Jevíčko – kdysi klenot v koruně měst královských, později však už 
jen zlatý peníz rukama šlechty procházející a lesku svého zbavovaný  
a pak už jen jako papírová bankovka v transaktech a smlouvách za-
ložená – město ve své bídě poněmčené, znovu však českým hlaholem 
čile k životu se probouzející, prožívá šťastnou dobu republiky – srdce 
Malé Hané, avšak srdce úzkou enklávou hranic v nešťastném roce 
osmatřicátém od svého těla oddělené – město, jež českým jménem 
zváti bylo hříchem a kde česká řeč pod trestem byla zakazována – 
město s duchem veselým a usměvavým, odbývající vojenské prohlíd-
ky heydrichiády vtipem a zpívající si při stavbě záseků a překážek 
ze všech stran nás uzavírajících – město s ulicemi rozježděnými de-
sítkami kol plachtových vozů německých uprchlíků z Polska, Slez-
ska, Slovenska a Maďarska prchajících – takové jest naše město …  
A slyšte další příběhy: 
17. dubna roku 1945. Vědomí blížícího se nebezpečí vyburcovalo  
i jevíčský Volksstrum, že již v noci nastupuje u překážek hlídky  
s pancerfaustem v ruce. Město je příjemně vzrušeno vědomím blíží-
cího se vysvobození. Pošta již nepřijímá balíků, nepřijímá telegramů  
a vypíná telefon. Staniční úřad již ani nevydává lístků do Brna.  
Brněnský rozhlas mlčí. Po městě kolují pověsti o tom, že v Brně se 
už asi bojuje.
 V poledne letí nad klidným městem modrou oblohou letadlo 
Storch německé výroby a rozhazuje balík letáků. Padají zvolna a vesele 
se třepetají v čistém jarním vzduchu. Několik letáků padá na náměstí 
a hlouček lidí je čte přímo pod okny velitele NSDAP, který vše z okna 
pozoruje a vyžaduje si vydání letáku, o nějž vzniká tahanice končící 
vítězstvím osoby němectví nakloněné. Byly to letáky německé a ruské  
s přehledem situace. Po chvíli hlásí městský rozhlas, že angloameric-
ká letadla shazovala letáky a každý majitel pozemku je odpovědný 
za to, že vysbírá letáky na své půdě a že je odevzdá na četnické 
stanici.
 A tu proniká z jevíčské pošty všemi netrpělivě očekávaná zprá-
va, že Brno, centrum našeho hospodářského i kulturního zájmu, bylo 
prohlášeno otevřeným městem, Němci, že opustili úřady a město, 
že je v moci Rudé armády. Jako jiskra proletěla zpráva městem  
a roznítila rozpalující se naději. Lidé přerušují práci, obchodníci zaví-
rají svoje obchody, lidé svátečně odění vycházejí do ulic, navštěvují 
svoje známé, spolu se smějí a vzájemně si gratulují. Místní Němky 
dostávají evakuační rozkaz a odvážejí spěšně nábytek nákladními 
auty, jejichž čeští šoféři se usmívají a na známé pokřikují. V ústech 
každého zprávy rostou, vyrojily se už stovky tanků projíždějících prý 
Černou Horou, dokonce i Štěpánovem. Svůdná bublina iluze ros-
te, roste… až k večeru praská. Místní rozhlas hlásí, nejprve ovšem 
německy: „… a poněvadž se v městě rozšiřují ty nejdivočejší zprávy  
o vojenské situaci, bude každý, kdo je rozšiřuje, ihned zatčen.“ Dále: 
„Dneškem počínaje, tj. 17. dubnem, nesmí nikdo po deváté hodině 
večer na ulici, jinak bude zatčen.“ – Zklamáni rozcházíme se domů  
a zapínáme rádio s tajným přáním, aby Brno nehrálo. A ono, bohu-
žel hraje a vysílá, a to tak klidně, jako by se nic nedělo.
 Městský rozhlas opět hlásí: „Vzhledem k válečné situaci zavírají 
se dneškem školy jak německé, tak i české.“
 Hospodářské družstvo prodává zásoby uhlí a koksu. Lidé s vo-
zíčky a trakaři odvážejí palivo domů, zatímco na všech výpadových 

8. května si připomeneme 75. výročí od konce druhé svě-
tové války. K této příležitosti jsme se rozhodli vydávat  
v Jevíčském zpravodaji po částech vlastní zážitky pana Ja-
roslava Mackerleho z jeho deníkové brožury „Osvobozené 
Jevíčko“. Jde o bezprostřední zápisky a zážitky z posled-
ních pár dnů konce druhé světové války, osvobození měs-
ta a z prvních dnů nabité svobody. Kniha byla dopsána  
v září 1945 a poprvé vydána v roce 1946, poté v uprave-

né podobě v roce 1995. Pan Mackerle si v tomto období 
denně dělal zápisky a u většiny příhod byl očitým svěd-
kem. Znění a pravdivost dobových zpráv neopravoval, 
aby nastínil mentalitu tehdejší doby. Pravdivost zpráv  
a příběhů, u kterých osobně nebyl, si ověřoval výslechem 
očitých svědků. Text doplňujeme originálními linoryty  
a fotografiemi autora. Děkujeme rodině za laskavý souhlas  
s uveřejněním.

Čtení na pokračování

OSVOBOzeNÉ JeVíČKO – zÁPISKY z KONCe VÁLKY (1.díl)
Jaroslav Mackerle

cestách stojí už po dvou vojáci s pancéřovou pěstí. Německá tajná 
policie z Brna už dávno odjela do bezpečných Pardubic, proto také 
příliš veřejně projevený souhlas s vývojem událostí nebyl v Jevíčku 
stíhán a trestán. Jaká pohroma byla by se jindy snesla na naše měs-
to!
 Do práce již nikdo nechodí a podni-
ky zastavují provoz. Sedláci spěšně sázejí 
brambory pro větší bezpečnost a zabez-
pečení výživy. Nočním tichem cinkají 
krumpáče tajně schovávající a zazdívající 
skromné zásoby jídla a nutných textilií 
pro případ, že soukromé vlastnictví, jež 
zvykli jsme si nazývati domovem, by bylo 
rozbito a válkou rozneseno.
 U rádia hledáme útěchu. Američané 
se dotkli starých československých hra-
nic, padlo Plavno, obklíčeno Lipsko a Norimberk. Ruská ofenzíva na 
Berlín započala. Hitlerovo provolání k vojákům: „Ani krok zpět. Od 
bran Berlína započneme vítěznou ofenzívou.“
 18. dubna. Město již po dva dny nedostává noviny. Němci 
houfně ukládají peníze do záložen a spořitelen a výslovně žádají 
české knihy s česky provedeným zápisem. Pověsti o Brně se opět 
rozrůstají. Začíná se ve městě bojovat. Ulice jsou liduprázdné a na 
Vídeňce jsou prý tři odstřelené ruské pancéře. Němci v městě pro-
vádějí destrukční činy a vyhazují budovy do povětří. Úřad práce je 
vyklizen a listinný materiál spálen. A od Brna jako had se táhne po 
silnicích vojsko zbědované, vyčerpané a netečné.
 20. dubna. Trh na vojenské koně. Kolem náměstí ve čtyřhranu 
podél stran stojí vojenští koně – vychrtlí, vyhladovělí, prašivinou ro-
zežraní a apatičtí. Zájemců a kupců přišlo mnoho a prodej se protáhl 
až do odpoledne.
 21. dubna. Místní rozhlas hlásil: „Všechna nákladní auta musí 
ihned do Boskovic.“ To asi budou 
stěhovat okresní úřad. První vojen-
ská auta ustupující armády projela 
městem směrem na Moravskou Tře-
bovou. Bylo to pět nákladních aut  
s housenkovým náhonem. Městem 
probíhá zpráva: Partyzáni zastavi-
li vlak mezi Čunínem a Stražiskem  
a hledali prý nějakého pána. Němečtí 
vojáci jedoucí ve vlaku zahájili však 
ihned palbu, kterou partyzáni z au-
tomatů opětovali. Třináct německých 
vojáků bylo zastřeleno, ale padl při 
tom též i jeden partyzán. Nešťast-
nou náhodou však kulky, pronikající 
dřevěnými stěnami vagonů, zasáhly 
a usmrtily tři české mladíky. Jeden  
z nich byl z Biskupic, druhý z Konice  
a třetí ze Stražiska. 

Pokračování příště
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První investiční akce roku 2020  
dokončena

I přes nouzový stav nezahálíme a podařilo se nám v dubnu do-
končit s firmou AKVAMONT Svitavy s.r.o první plánovanou in-
vestici roku 2020, kterou bylo vybudování chodníku a veřejného 
osvětlení od kostela ke hřbitovu, čímž dojde ke zvýšení bez-
pečnosti chodců v tomto úseku. Původní cena této stavby byla  
1 445 000,-Kč, kdy projektant navrhl pro zpevnění části svahu 
gabionovou stěnu, kterou jsme po přezkoumání nahradili be-
tonovými palisádami, a tím se nám podařilo celou stavbu zlevnit  
o 475 000,-Kč a výsledná cena stavby činí 970 000,-Kč. Tato fi-
nanční úspora bude v letošním roce určitě pro rozpočet obce 
hodně potřebná, protože vzhledem ke krizové situaci zcela 
jistě dojde k propadu daňových příjmů do rozpočtu obce.

Vážení spoluobčané, přeji všem, aby nám stavba dobře sloužila, a hlavně přeji všem  
v této krizové době, ať všechno ve zdraví společně zvládneme.

Dalibor Šebek, starosta obce

Společenská rubrika
duben 2020

Naši jubilanti: 

Marta Nováková
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli: 

Ladislav Přikryl
Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice

PODĚKOVÁNí
Ráda bych poděkovala vedení Obce Biskupice a všem šičkám za rychlou reakci na vzniklou situaci kolem koronavirové nákazy a za distri-
buci a darování ochranných roušek. Děkuji nejen jménem svým, ale i jménem všech seniorů obce. Helena Pinkavová

PODĚKOVÁNí
Rádi bychom touto cestou velice poděkovali Anetě Navrátil Kalitové a Míše Kalitové, 
Lucii Kozákové, Romce Nechutové, paní Šebkové, paní Sekerkové, Blance Kolářové za 
bleskovou reakci na nedostatek ochranných roušek - ústenek, bez kterých je pohyb 
na veřejnosti zakázán. Ve svém osobním i pracovním volnu, přes den i noc, trávily čas 
u šicích strojů a šily ochranné roušky. Prvotním plánem bylo vybavit seniory v obci 
a ochránit je před možnou nákazou. Nicméně následující dny vláda dalším nařízením 
zakázala pobyt bez roušek na veřejnosti všem, tudíž jsme zdarma poskytli roušky všem 
občanům i chalupářům. Výroba roušky je časově náročná, ale i tak se holkám povedlo 
v rekordním čase ušít na 600 ks. Rádi bychom také poděkovali i všem ostatním dobro-
volníkům, kteří se hlásí pro případnou pomoc, je to silné gesto. Musíme konstatovat, že 
jsme hrdí, že žijeme v Biskupicích. Smekáme  a ještě jednou děkujeme.
Dále velice děkujeme našim děvčatům z obchodu a firmě COOP HB za zvládnutí provo-
zu v nouzovém stavu. Dalibor Šebek, starosta obce

Filip Procházka, místostarosta obce

! UPOzORNĚNí !
Oznamujeme občanům, že v pátek 15. května 2020 bude do naší obce přistaven kontejner 
na směsný komunální odpad. 

Kontejner bude přistaven k čistírně odpadních vod a uložení odpa-
du bude možné pouze za přítomnosti pracovníků obce a to:

v pátek 15. května 2020 od 16:00 do 18:00 hod.
v sobotu 16. května 2020 od 8:00 do 12:00 hod.  

a od 13:00 do 17:00 hod.

Směsným komunálním odpadem se rozumí zejména:
všechen odpad, který se nevejde do popelnic, papír, lepenka (lepenkové obaly větších 
rozměrů), sklo (obaly větších rozměrů např. demižony, zrcadla, textilní materiál (např. ko-
berce), dřevo (např. vyřazený nábytek, odpad z prořezávek dřevin), matrace, plasty (např. 
obaly větších rozměrů – sudy), kovy (např. kovový nábytek, sudy), objemový odpad neob-
sahující nebezpečné látky atd.

Do kontejneru nepatří nebezpečný odpad !!!!!!!!!!
např. televizory, ledničky, zářivky, baterie, výbojky, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, barvy

! UPOzORNĚNí !
Upozorňujeme občany, že dne 

11. května 2020 (pondělí)  
se v naší obci uskuteční mobilní 

sběr nebezpečného odpadu. 

Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod. stanoviště 

Biskupice u hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.

Nebezpečným odpadem se rozumí  
zejména:
plechovky od barev, znečištěné had-
ry, odpadní kyseliny, odpadní ředidla, 
obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek, filtry, pneumatiky – výběr je zpo-
platněn 20,-Kč/kus

eLeKTROODPaD Je VYBíRÁN OBCí
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a zaSe TY ODPaDY
Vážení spoluobčané, 
velice si vážíme toho, že třídíte odpady a přispíváte tak nejen k ochraně ži-
votního prostředí, ale i ke krásnějším Biskupicím. Ale má to velkou pihu na 
kráse. U kontejnerů vedle hasičské zbrojnice by se člověk opravdu někdy po-
zvracel. Opravdu to tak myslíte vážně?! Abyste byli všichni v obraze, jsou 
mezi námi tací dobráci, kteří si pletou kontejnery na tříděný odpad s kontej-
nery na odpad komunální a ukládají zde, co sem nepatří, např. použité pleny, 
použité vložky, dřevěné krabice a mnoho dalšího odpadu, který rozhodně 
nepatří do tříděného systému. A pak je tu další skupina našich spoluobčanů, 
kteří se ani neobtěžují odpad uložit do kontejneru, krabice nechají hned za 
dekorativním plotkem, pytle s plasty pohodí kousek vedle prázdného kon-
tejneru na plasty, nebo vyhodí pytel naplněný plasty a papírem - ať si to 
pak někdo roztřídí. Uff. Teď doporučuji prohlédnout fotky u to-
hoto článku a pak pokračovat ve čtení. Ano, můžeme přistoupit 
na tuto variantu, ale určitě počítejte  s tím, že to zaplatíme my 
všichni. Kvůli několika nezodpovědným spoluobčanům budeme 
platit firmě SITA další peníze za třídění. Nebo by bylo možná lepší 
tyto občany identifikovat a nechat to zaplatit je. Já osobně se při-
kláním k druhé variantě. Jelikož kontejnery kontrolujeme denně,  
a protože se v odpadu najde dost identifikátorů o majiteli od-
padu, vůbec by to nebylo těžké. Ale myslím si, že je pod naši 
důstojnost přiklánět se k praktikám tohoto charakteru, které mi 
někdy připomínají diktátorské režimy. Pojďme to tedy zkusit ještě 
jednou a opravdu zodpovědně - papír do kontejneru s papírem, 
plast do kontejneru s plastem, sklo do skla. A prosím, když je kon-
tejner plný, odpad již nenoste, dokud nebudou kontejnery prázd-
né. Do kontejneru na použité pokrmové tuky patří opravdu jen 
tuky z kuchyně uzavřené v pet láhvi, oleje z auta si nechte doma, 
než přijede svoz nebezpečného odpadu, a kontejner na bioodpad slouží k uložení drobného 
bioodpadu z kuchyně - slupky atd. Pokud stříháte stromky nebo sečete zahrádku, tak tento 
odpad patří k ČOV, pokud se vám nechce jít tak daleko, doporučuji nestříhat a nesíct. Prostě chovat se tak, jako byste si uklízeli doma,  
a pokud doma neuklízíte, nechte bordel za vraty, tam nám nevadí, nedělejte nám, prosím, bordel na návsi.
Ještě jednou děkuji a děkuji i za ty nejmenší, kterým se zde snažíme uchovat čisto! 

Filip Procházka, místostarosta obce

LIKVIDACE ODPADŮ V OBCI

LIKVIDaCe BIOODPaDŮ
Na svozovém stanovišti u hasičárny 

HNĚDÝ KONTeJNeR o objemu 1100 l.  Tento 
kontejner je určen pro drobný bioodpad z domácností.
Do biologicky rozložitelného odpadu patří:
zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, 
pečivo, kávový odpad, čajové sáčky, obilniny, tráva, květiny, 
listí, seno, piliny, stonky rostlin

Do biologicky rozložitelného odpadu nepatří:
olej, pleny, uhynulá zvířata, skořápky, maso, kosti, kůže, 
trus, zvířecí srst, popel, cigarety!!!!!

Pro větší množství bioodpadu (tráva a klestí ze zahrad) 
bude nadále sloužit sběrné místo u čistírny odpadních vod. 
Tento odpad bude následně likvidován na kompostárně  
v Biskupicích.  Proto Vás upozorňujeme, že odpad je 
nutno mít tříděný (tzn. zvlášť tráva, klestí apod.), jinak 
nemůže být odpad na sběrné místo přijat.

Na plochu je povoleno ukládat pouze tyto suroviny: 
posečená tráva, listí, dřevní štěpky, kůra, piliny, zbytky 
rostlin, ovoce a zeleniny, 
větve pouze do průměru 6 cm.

Současně žádáme všechny občany, aby při jarním úkli-
du zahrad neprováděli spalování organického odpa-
du (pálení bioodpadů na zahradách a polích, vypalování 
trávy apod. ) mezi rodinnou zástavbou. 

LIKVIDaCe ROSTLINNÝCH OLeJŮ  
z DOMÁCNOSTí
Pro likvidaci odpadů – rostlinných olejů (např. fritova-
cí olej) je na svozovém stanovišti u hasičárny umístěna 
ČeRVeNÁ a zeLeNÁ plastová popelnice o objemu 
220 l. Oleje do této popelnice je nutno dávat v uza-
vřených PeT lahvích např. od limonád. 

V žádném případě tyto popelnice neslouží 
pro likvidaci motorových olejů apod. 

LIKVIDaCe ŽeLezNÉHO ODPaDU
Pro likvidaci železného odpadu je v bývalém areálu JZD 
v zadní části umístěn kontejner firmy SUROVINY PAVEL 
SMÉKAL s.r.o Moravská Třebová.

Předem Vám děkujeme, že odpad třídíte a tím snižujete 
náklady na jeho likvidaci.   Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
květnu: 

 Jaroslava Václavková
 Jana Krajíčková
 Věra štefanová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

LIKVIDaCe JeDLÝCH TUKŮ
Obec Chornice rozšířila systém třídění  
odpadů o ekologickou likvidaci jedlých 
 tuků. Nově můžete použité jedlé tuky 
odložit na dvou sběrných místech v obci 
do tmavě zelených kontejnerů (popelnic),  
s otvorem ve víku. Jedno sběrné místo bylo 
zřízeno u prodejny COOP a druhé v části  
obce u nádraží, vedle stávajících kontejne-
rů na papír a plasty.

Návod na likvidaci:
• Vychladlý olej nebo tuk vylejte do PET 

lahví se šroubovacím víčkem.
• Jakmile PET láhev naplníte, pevně ji za-

víčkujte a až budete mít cestu, odložte ji 
do tmavě zeleného kontejneru.

Obracím se na Vás s prosbou, abyste 
dbali na kontrolu uzávěru, aby se olej  
v kontejneru nevyléval.
Děkujeme všem, kteří budou tuky tak-
to likvidovat.                    

                    Jiří Smékal, starosta obce
 
                           

Zápis dětí  
do mateřské školy Chornice 

na školní rok 2020/21
 

se uskuteční
v úterý 5. 5. 2020 od 13.00 do 14.00 hod.

 v budově mateřské školy – ul. Sluneční č. 231

Žádáme rodiče, aby se vzhledem k současné situaci dostavili bez dítěte 
a přinesli jeho rodný list a očkovací průkaz

OzNÁMeNí Ke SVÁŽeNí 
PLaSTOVÉHO ODPaDU  

a POPeLNIC
Na základě informací od svozové firmy 
SUEZ CZ oznamujeme, že vyváženy budou 
pouze pytle označené papírovými kódy!
Dostatečné množství papírových kódů 
bude k vyzvednutí v úředních hodinách 
v kanceláři OÚ.
Plastový odpad, např. kanystry nebo kbe-
líky, který nebude uložen ve svázaném  
a kódem označeném pytli, vyvezen nebu-
de.
Směsný komunální odpad bude od příš-
tě vysypáván jen z popelnic označených 
kódem! Kódy pro označení popelnic si  
v potřebném množství můžete vyzvednout  
v úředních hodinách v kanceláři OÚ.
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci květnu své významné narozeniny 
oslaví:

LUDVíK DaMBORSKÝ
BOŽeNa HLOUšKOVÁ
VLaSTa ReČKOVÁ

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

 Jarní úklid pro 
obec

Dne 14. března, ještě před  
vyhlášením mimořádných 
opatření, se sešli kynologové 
z místního Kynologického klu-
bu a uskutečnili sběr odpadu 
pro obec. Jarní úklid zahrno-
val přilehlé prostory cvičiště, 
břehy potoka, meze, silnici od 
značky obce Jaroměřice po 
značku obce Nový Dvůr a část 
čtvrti na Pile. Bohužel i v dneš-
ní době, kdy stojí kontejnery 
takřka na každém rohu a fun-
gují sběrné dvory, se nasbíralo 
mnoho odpadků, které někdo 
vyhodil jen tak do přírody. Vě-
říme, že jsme přispěli, alespoň 
malým dílem, k očištění naší 
krajiny a tak jako probíhaly již  
v minulosti, budou i nadále jar-
ní úklidy pokračovat. 

Kynologický klub Jaroměřice

Oznámení
Oznamujeme občanů, kteří mají zá-
jem o kompostér a v první vlně si 
žádost nepodali, že tak mohou uči-
nit letos. Z druhé vlny žádostí nám 
ještě zůstává 25 ks volných kompo-
stérů. Žádat můžete mailem na ad-
resu iveta.glocova@seznam.cz nebo 
telefonicky na číslo 461 327 813. Do 
žádosti uveďte jméno a příjmení ža-
datele, adresu a telefonický kontakt.

Obecní úřad Jaroměřice
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Informace z Obecního úřadu
• Začátkem jara (3. března) byla zahájena rekonstrukce 

další části vodovodu a kanalizace  -  Centrum obce  
2. etapa. K poslednímu březnu byly práce hotové, nyní 
už zůstává pouze povrchová úprava výkopů v tělese 
místní komunikace. Jakmile to počasí dovolí, budou 
rýhy po výkopu upraveny recyklovanou asfaltovou 
směsí.

• V květnu započne rekonstrukce části jižní fasády  
a štítu na zámku v Jaroměřicích. Součástí této části re-
staurátorských prací bude i vytvoření a zprovoznění 
nových slunečních hodin ve štítu.

• Podle vyjádření hejtmanství Pardubického kraje se  
i nadále počítá se zahájením rekonstrukce komunika-
ce II/371 Jevíčko – Jaroměřice. Předpokládaný termín 
zahájení 9/2020.

Poděkování
Ještě začátkem března bylo 
nepředstavitelné, že by všich-
ni lidé na ulici měli ochrannou 
roušku. V té době byli v České 
republice diagnostikováni tři 
nakažení novým koronavirem 
a Ministerstvo zdravotnictví 
zakázalo prodej ochranných 
prostředků jiným osobám než 
zdravotníkům. O čtrnáct dní 
později se však nošení rou-
šek stalo běžnějším a o něco 
později i povinným. Vzhledem  
k tomu, že chirurgické masky 
byly nedostatkovým zbožím, 
začala řada lidí šít roušky doma.  
Stalo se tak i v Jaroměřicích. 
V první chvíli nám pomohlo 
několik desítek roušek, které 
jsme získali od firmy MARS Je-
víčko. Mezitím zasedly k šicím 
strojům naše „šikovné obecní 
švadlenky“ a nezištně pomohly  
(a v případě potřeby rádi dále 
pomáhat budou) Obecnímu 
úřadu postarat se o roušky pro 
naše seniory a poté i ostatní ob-
čany obce. Pokud nosíte roušky 
z Obecního úřadu, vězte, že je-
jich autorkami jsou v abeced-
ním sledu Lucie Glocová,  Jana 
Hicklová, Pavla Hlaváčová, Jarka 
a Zdenka Hlouškovy, Veronika 
Kraváčková, Zuzka Kryštofová, 
Naďa Lorencová, Svaťa Pudíko-
vá,  Bohuslava Šmídová, Hana 
Valentová a  Helena Vykydalo-
vá. Do 14. dubna se nám poda-
řilo díky těmto děvčatům rozdat 
mezi Vás 793 kusů doma šitých 
roušek. Děkujeme a doufá-
me, že Vám to jednou budeme 
schopni vrátit.
   Obecní úřad 

Jaroměřice
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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.

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

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

Rádi bychom našli domek nebo chalupu  
u Moravské Třebové, směr na M. Trnávku, Jevíčko 
a okolí tak 30 km. S pozemkem nebo zahradou.  

Tel.: 728 741 473. 

Hledáme domek nebo chalupu ve vaší lokalitě  
se zahradou. Může být i horší stav. 

Pomůžete mi? Stačí jen SMS. 
Moc děkuji, tel.: 731 808 298.


