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Informace k vynucenému arboristickému zásahu u lip  
na Komenského náměstí

Vážení čtenáři,
tímto článkem navazujeme na informace o stavu dvou vzrostlých lip na Komenského ná-
městí, které byly zveřejněny v zářijovém vydání loňského zpravodaje. Informovali jsme vás  
o průběžném dlouhodobém monitoringu obou letitých stromů i o odborných závěrech, které  
v červnu roku 2019 konstatoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. – „Tomogramy ukazují masivní 
rozsah interních defektů, a to nejen v centrální části kmene, ale materiálové disfunkce jsou 
patrné i v oblastech obvodové zbytkové stěny. Rozsah zjištěné kolonizace kmenů dřevními 
houbami je takový, že již nelze realizovat stabilizaci nedestruktivním pěstebním zásahem.“, 
se kterým v zásadě souhlasil ve svém posudku i další zkušený arborista - Ing. Petr Pěta.  
K opakovanému posouzení nás vedlo samovolné vylomení kosterní větve, které se naštěstí 
obešlo beze škod. 
Oba tito odborníci doporučují tedy provést z důvodu zajištění provozní bezpečnosti občanů 
i majetku radikální, „jednoetapový“ ořez stromů do podoby funkčního torza. Stromy byly 
dále posouzeny pracovnicí Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. I ta konsta-
tovala výrazně zhoršený až silně narušený stav a také doporučila další obvodovou redukci 
(na doporučení AOPK se poslední obvodová redukce prováděla v roce 2017) s nutností pro-
vést v následujících letech další redukce koruny do podoby stabilních živých torz. Kontrola 
dále potvrdila, že na kmenech a mohutných větvích se vyskytuje velké množství biotopů, 
čímž jsou stromy ekologicky cenné.
Na základě všech těchto podkladů byl požádán o stanovisko pracovník Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství. Jeho doporučením je pro-
vést opatření dle znaleckého posudku Ing. Jaroslava Kolaříka, Ph.D., jelikož ten provedl 
průzkum dřevin nejen vizuálně, ale i sofistikovanějšími, a tudíž objektivnějšími metodami.  
V tomto duchu byl tedy připraven materiál, který byl postupně projednán v komisi životního 

prostředí, v Radě i v Zastupitelstvu měs-
ta Jevíčko. Rada města Jevíčko přijala 
usnesení o provedení ořezu stromů na 
funkční živá torza. Aby se zvýšila šance 
stromů vyrovnat se s tímto razantním 
ořezem, byl pro jeho provedení vybrán 
nejvhodnější termín, kterým je měsíc 
březen letošního roku. Toto zásadní 
rozhodnutí vedení města bylo učiněno  
v zájmu ochrany životů, zdraví a majet-
ku našich spoluobčanů.

Mgr. Miroslav Šafář
Bc. Ondřej Jelínek

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

Měsíčník města Jevíčka
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                                     INFORMUJE 

Vážení klienti, oznamujeme, že služby VZP ČR budou  
na klientském pracovišti v Jevíčku poskytovány  

do 31. ledna 2020.
Od 1. února 2020 se těšíme na Vaši návštěvu na některém z dalších 

pracovišť VZP ČR, např.:  Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 
120/16; Boskovice, Masarykovo nám. 11; Svitavy, T. G. Masaryka 26A.

Více informací na www.vzp.cz/kontakty/pobocky.
Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení

VZP ČR
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se takto zdvořile a rovně téměř jednot-
né a v mnoha ohledech zakonzervované 
frontě jevíčské politiky s oblíbeným lídrem 
v jejím čele vyžaduje zajisté kus občanské 
odvahy, stejně jako trpělivosti. A z ní pra-
menící pokory, jejímž východiskem může 
být i bezútěšný povzdech nad ztrátou dra-
hocenného času.     

Když jsem listoval v petičních seznamech 
určených obyvatelům města Jevíčka, jen 
stěží jsem v nich hledal ty, kteří by mohli 
být alespoň potenciálními rušiteli nočního 
klidu v ulici Krátké. Naopak jsem kulil zrak, 
kolik slušných lidí, namnoze skvělých, při-
činlivých a zodpovědných reprezentantů 
našeho města, neváhalo s tímto občan-
ským vzdorem spojit své jméno. Nejednou 
přátel, slušných a hrdých lidí, které znám  
a vím, že na rozdíl ode mne by se politi-
kou nikdy nepošpinili. I co je k tomu prosím 
vedlo? Patrně to zásadní, čili meritum. Proč 
musíme nemocnému kvůli jednomu vředu 
na zapáleném lýtku amputovat hnedle ce-
lou nohu?    

Vlastních pohnutek a faktických argumentů 
pro takovýto krok může být celá řada. Počí-
naje omezením již zmíněné svobody pod-
nikání. Dále tu hrozí, že za mimořádných 
či svátečních příležitostí, pakliže si to chvíle 
vyžádá, může být popotahován kterýkoliv 
z místních hostinských, jenž nechá po půl-
noci volný proud společenské pospolitosti. 
Kterak se již mimochodem přihodilo. Vždyť 
to, aby nám policejní pes očůrával sok-
ly ve forhausu na Sportu či schodiště na 
Realu, si určitě nikdo nepřeje. A ve výčtu 
všelikých důvodů bychom mohli pokra-
čovat. Jsme ostatně různí a máme různé 
pohledy na věc. Třeba jen prostá hloupost, 
že bufet na náměstí s otevírací dobou před 
sedmou hodinou vyhlášku města Jevíčko  
č. 1/2019 v pracovních dnech nějakou dobu 
bezděky porušoval, mohlo nic netušícímu 
provozovateli způsobit potíž. Mnohdy sta-
čí, aby jeden hajzlík vystřelil e-mail a trefil 
do černého. A nemohu nezmínit ani sku-
tečnost, že jsme široko daleko jediní, kde je 
provoz hostinských zařízení takto omezen.      

Naše město se zaštiťuje kulturou. Leč ne-
úprosná realita, že svým vítaným návštěv-
níkům, nejednou i zahraničním, nebylo 
v posledních letech schopno nabídnout 
po půlnoci reprezentativnější a kulturněj-
ší místo ke společenskému posezení než 
onen zmiňovaný podnik čtvrté cenové sku-
piny v ulici Krátké, už jen o tomto alespoň 
zapřemýšlejme.    

A také nezapomeňme zauvažovat, nako-
lik tu a tam nepo-
sloužíme přednostně 
vlastnímu pohodlí či  
čtveráckému alibismu. 

 Mgr. Rudolf Beran
radní

Kontroverzní vyhláška

Tak jsme si dupnuli a ve městě máme klid! 
Vždyť co by kdo chtěl. Pořádek nadevše! 
Ba noci jsou přece od toho, aby lidé spali 
a ve spánku střádali síly pro svěží a čino-
rodý den. 

14. října loňského roku se zastupitelé měs-
ta Jevíčka usnesli, že od 1. 12. 2019 omezí 
otevírací dobu všech jevíčských podniků, 
v nichž je provozována hostinská živnost. 
Počátek a konec otevírací doby hostin-
ských zařízení stanovili následovně: za-
čátek provozní doby může být nejdříve od 
07.00 hodin a konec provozní doby může 
být nejdéle ve 24.00 hodin. Takto jest při-
kázáno v obecně závazné vyhlášce města 
Jevíčko č. 1/2019. Tedy tohle budiž od ny-
nějška svaté a tečka.   

Pro většinu občanů malohanácké metro-
pole možná pomíjivá záležitost na okraji 
jejich potřeb a starostí. Kdo z nás má ko-
neckonců potřebu trajdat po nocích po 
hospodách? Notabene, kdo z nás by měl 
na tohle ještě sílu?! 

Až na dva nonkonformní a s nimi jedno-
ho právě nepřítomného zastupitele se na 
daném verdiktu shodla drtivá většina za-
stupitelstva. Přesvědčivým koncensem tak 
posvětila uvážený návrh velitele Městské 
policie Jevíčko, Bc. Miroslava Zemánka. 
Vleklý problém v Krátké ulici, kde sídlil 
toho času jediný jevíčský podnik s non-
stop otevírací dobou, jsme tedy adekvát-
ně vyřešili. Konečně! Ale přeci jen ...

Už termín, kdy jsme tuhle vyhlášku schvá-
lili, nebyl symbolicky úplně nejšťastněj-
ší.  Zhruba za měsíc - 17. listopadu 2019 
jsme se posléze sešli na Palackého nám. 
u sousoší sv. Jána, abychom zde vzpome-
nuli kulatiny sametové revoluce, jejímž 
ústředním východiskem byla nejen lega-
lizace názorové plurality, nýbrž i násled-
ná legitimizace svobodného podnikání. 
Přirozeně podnikání v oborech, které jsou 
zákonné. Jako v daném případě činnost 
hostinská, jež je pevně zakotvena v zá-
koně č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
podnikání. 

Pravda, svoboda však končí tam, kde za-
číná svoboda druhého. Tedy v daném 
případě je jistě nesporným faktem to, že 
občané žijící na ulici Krátké a v jejím nej-
bližším okolí bývali bezohledností a ne-
zvedeností některých, začasté nejen al-
koholem opojených návštěvníků nočního 
podniku bezohledně trýzněni. O četnosti 
těchto nešvarů nicméně spekulujeme, ne-
boť  názory účastníků se různí. 

Aby se našim občanům ve městě svobod-
ně dýchalo a leckterá z jejich základních 
svobod se nemusela krčit v koutě, byla 

Okénko radních před třemi lety usnesením zastupitelstva 
města, jeho obecně závaznou vyhláškou 
č. 3/2016, zřízena Městská policie Jevíčko, 
která svoji činnost oficiálně zahájila 1. 7. 
2017. S elánem se tehdy jevíčští policis-
té pod vedením výtečného profesionála 
Mgr. Bc. Dušana Tejkala pustili do práce  
a svědomitě a zodpovědně počali dohlížet 
na místní záležitosti spojené s veřejným 
pořádkem dle pravomocí zakotvených  
v zákoně o obecní policii. A jistojistě se 
mnoho dobrého povedlo a realizova-
lo. Avšak s rušením nočního klidu na ulici 
Krátké si ani za dva a půl roku své činnosti 
přese všecku píli naši strážci pořádku po-
radit patrně nedokázali. A tak jsme tedy na 
základě jejich návrhu společně rozhodli, 
jak jsme rozhodli. Valná většina svobodně  
a  řádně zvolených zastupitelů lidu jevíč-
ského řekla demokraticky: o půlnoci zaví-
ráme, přátelé! Nu a ti, co snad nesouhla-
sí, mohou být vesměs hospodští povaleči, 
kterých je v našem spořádaném městečku 
zaplaťpánbů menšina.  

Jenže co nenásledovalo? Toto rozhodnutí, 
pro mnohé možná marginální nebo na-
prosto opodstatněné, ovšem  ve městě, 
jež platí historicky za kulturní a společenské 
centrum malohanáckého regionu, neprošlo 
úplně hladce. Inu, jaký to div? Kdo asi může 
mít tolik drzosti zpochybňovat krok sloužící 
potřebám klidu našich občanů? 

Na výčepech či barových pultech nejed-
noho hostinského zařízení v Jevíčku se 
záhy objevily petiční archy obsahující  
s obecně závaznou vyhláškou města Jevíčko  
č. 1/2019 nesouhlas. Nevole s neúprosným 
verdiktem jevíčských zastupitelů se tedy 
neutopila ve zlatavém moku naplano brbla-
jících hospodských štamgastů, nýbrž se 
proměnila v seriózní a o pádné argumenty 
se opírající občanskou aktivitu. Petice jevíč-
ských občanů podle § 1 zákona č. 85/1990 
Sb., o právu petičním, kterou obdrželo ve-
dení města 8. 1. 2020, obsahovala více než 
čtyři sta podpisů. Třebaže některé z nich 
byly vedením města záhy oprávněně zpo-
chybněny, jedná se i tak bezesporu o neza-
nedbatelnou vlnku občanské aktivity. Vždyť 
kdy naposledy jsme byli v Jevíčku něčeho 
takového svědky? Snad zhruba před deká-
dou, kdy se jednalo o výstavbě nové bio-
plynové stanice v bezprostřední blízkosti 
obydlené lokality, nebo ještě dřív - před 
reformou územní správy v roce 2000, kdy 
nemalé spektrum Jevíčáků horlilo pro při-
pojení Malé Hané k  Olomouckému či Jiho-
moravskému kraji. Víc si věru nepamatuji.    

Všechna čest patří jistě iniciátorům petice!  
A to nejen za jejich občanskou angažo-
vanost, ale rovněž tak za slušnost a beze-
lstnost, s jakou za všechny připojené obča-
ny města nárokovali požadavky petice 13. 
ledna na řádném zasedání Zastupitelstva 
města Jevíčka.  Jít s kůží na trh a postavit 
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Společenská rubrika 

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

Oldřich Zecha 
Květoslava Selingerová
Josef Ondroušek
Marta Vykydalová
Marie Ščobáková
Karel Štindl
Marie Wolfová
Jindřiška Rӧsslerová  

Dne 08. 01. 2020 byla MP Jevíčko opětovně realizována preventivně-bezpečnostní akce – 
měření rychlosti vozidel v Jevíčku, na ul. Svitavská a ul. Třebovská a v Jaroměřicích, i přes namrz-
lou vozovku bylo naměřeno překročení nejvyšší dovolené rychlosti i o více než 25 km/h. Celkem 
bylo zjištěno 10 přestupků překročení rychlosti, všechny byly vyřešeny příkazem na místě. 

Bc. Miroslav Zemánek, velitel MP Jevíčko 

      MĚSTSKÁ POLICIE JEVÍČKO

Zemřel nejstarší občan 
Města Jevíčka

Vážení spoluobčané,
9. ledna 2020 zemřel nejstarší občan měs-
ta, kterým byl v posledních dvou letech pan 
Prof. Ing. arch. Rudolf Spáčil CSc., který se 
dožil úctyhodných 98 let, a to v dobré fyzické 
kondici. Musím vzpomenout, jak jsme za měs-
to Jevíčko slýchávali vždy při jeho návštěvě  
s pravidelnou každoroční gratulací oblíbené 
vyprávění z jeho života, ve kterém se jako ar-
chitekt a vysokoškolský profesor věnoval své 
oblíbené „stavařině“. Hojně působil zejména 
na severní Moravě a jedním z jeho největších 
úspěchů je spoluautorství architektonické-
ho návrhu Národního památníku II. světové 
války v Hrabyni. Za svoji profesní činnost byl  
v roce 1972 jmenován „mimořádným profeso-
rem“ pro obor URBANISMUS  a vyučoval na 
Vysokém učení technickém v Brně. Jevíčko měl 
velmi rád, mimo jiné projekční aktivity v Jevíč-
ku byl také spoluautorem prvního územního 
plánu Města Jevíčka a podílel se tak na vytvo-
ření tváře města zejména při výstavbě nových 
lokalit pro bydlení i  průmyslové zóny. 
V posledních letech jeho života se o pana Ru-
dolfa Spáčila vzorně starala rodina v Jevíčku, 
za což jí patří velké poděkování.

Vedení Města Jevíčka

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu  
na rok 2020

Vážení spoluobčané,
zastupitelstvo města na svém 14. zasedání 11. 11. 2019 schválilo navýšení místního 
poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu o 50 Kč na základní sazbu poplatku 
630 Kč ročně. Důvodem je mimo jiné zpoplatnění ukládání bioodpadu z území města  
v kompostárně Víska u Jevíčka a růst dalších nákladů v rámci odpadového hospodář-
ství. Poplatek je opět splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. června 2020. Kom-
pletní znění obecně závazné vyhlášky včetně osvobození a úlev je zveřejněno na webo-
vých stránkách města v odkazu Informace z radnice – Vyhlášky a nařízení. 

Mgr. Miroslav Šafář

Gratulace města k 97. narozeninám  
pana Rudolfa Spáčila

U P O Z O R N Ě N Í
V době od 10. 2. 2020 do 

14. 2. 2020
bude pokladna Městského 

úřadu Jevíčko uzavřena.

Změna svozu komunál-
ního odpadu v Zadním  

Arnoštově a Maříně  
v roce 2020

Svoz směsného komunálního  
odpadu v roce 2020 bude nově  

svážen v sudý pátek, 
a to poprvé 10. 1. 2020. 
O prázdninách v období  

1. 7. – 31. 8. 
bude svoz doplněn o lichý čtvrtek. 

Ing. Oldřich Dryšl, SUEZ CZ a. s. 

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 17. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
17. zasedání Zastupitelstva města Jevíčka, 
svolaného starostou města Dušanem Páv-
kem, dipl. um. v souladu s § 103 odst. 5 zá-
kona o obcích.

Místo konání: místnost Městského  
    úřadu Jevíčko,  
    Palackého nám. 1,  Jevíčko 
Doba konání: 17. 02. 2020 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne 16. 01. 2020

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

Poděkování za dar na veřejnou zeleň
Vážení spoluobčané,
rád bych za Město Jevíčko poděkoval již stálému dárci na veřej-
nou zeleň panu Robertu Bílkovi, který opět jako v předchozích 
letech podpořil výsadbu městské zeleně částkou 4000,- Kč, kdy 
byly v závěru roku 2019 vysazeny 3 ks sloupovitého stromu habr  
v ulici Soudní za synagogou a 3 ks sadové keřové růže v ulici 
Soudní u kostela. Nově opravená ulice tak dostala i nový kabát 
v oblasti zeleně, který plánujeme ještě doplnit drobnou zelení  
v letošním roce v prostoru před bývalou židovskou synagogou.
Za podporu velmi děkujeme a vážíme si jí.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města JevíčkaVýsadba habrů u synagogy
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/27R/2019 program 27. schůze rady města 

dne 2. 12. 2019
2/27R/2019 zákaz užívání prostor skautské 

klubovny vzhledem k havarijnímu sta-
vu střešní konstrukce a stropu s oka-
mžitou platností a přestěhování věcí  
a zařízení během měsíce ledna 2020 do 
předem stanovených prostor

3b/27R/2019 pronájem kulturního domu  
v Zadním Arnoštově ke konání tradiční 
kulturní akce „Sousedské Silvestrovské 
posezení“ pouze za úhradu spotřebo-
vaných energií

4a/27R/2019 ubytovací řád Městské ubytov-
ny v Jevíčku a ceník ubytovacích služeb 
dle zápisu s účinností od 1. 1. 2020

4e/27R/2019 zakoupení nového PC pro po-
třeby MěÚ Jevíčko za částku 30.000 Kč 
vč. DPH

5/27R/2019 prodej osobního vozidla Škoda 
Fabia rz 3E2 7972 zájemci dle zápisu za 
cenu 17.000 Kč a prodej vozidla Škoda 
Octavia rz 4E6 1099 zájemci dle zápisu 
za cenu 15.000 Kč a pověřuje vedou-
cí finančního odboru o trvalé vyřazení 
uvedených vozidel z majetku města

6/27R/2019 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 4238/1 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

7a/27R/2019 uzavření nových nájemních 
smluv o nájmu bytu na rok 2020 s ná-
jemníky dle přílohy

7c/27R/2019 zpracovanou projektovou doku-
mentaci firmy PK Klima, s. r. o., Perout-
kova 290/5, 602 00 Brno, IČ: 04889665 
na akci „zlepšení mikroklimatických 
podmínek v budově městského úřadu 
v Jevíčku“

8/27R/2019 přidělení uvolněných bytů č. 9  
o vel. 2 + 1 na ul. Nerudova 529A, Je-
víčko a č. 5 o vel. 1 + 1 na Komenského 
nám. 167, Jevíčko žadatelům dle zápisu 
na základě doporučení komise bytové 
a sociální

Rada města Jevíčko pověřuje
4c/27R/2019 strážníky MP monitorováním 

situace parkování vozidel ve dvorním 
traktu bývalého kláštera a upozorně-
ní občanů, kteří nemají vztah k bytům 
apod., aby svoje vozidla v tomto místě 
neparkovali

4d/27R/2019 předsedu komise pro dopravu, 
dopravní obslužnost a bezpečnost za-
jištěním cenové nabídky na zpracování 
studie či pasportu k vyřešení proble-
matiky zpoplatnění parkování na celé 
ploše Palackého náměstí v Jevíčku se 
zavedením parkovacích automatů

7d/27R/2019 investičního technika zařaze-
ním akce „zlepšení mikroklimatických 
podmínek v budově městského úřadu 
v Jevíčku“ do investičního plánu měs-
ta Jevíčka na rok 2021 a zpracováním 
a ukončením výběrového řízení v roce 

Usnesení 27. schůze Rady města Jevíčko konané dne 2. prosince 2019
2020 tak, aby realizace projektu byla 
zahájena v období březen 2021

7e/27R/2019 referenta oddělení správy byto-
vého a nebytového fondu prověřením 
technických možností stavebních úprav 
koupelny bytu č. 9 na adrese K. Čapka 
783, Jevíčko a následným předložením 
stanoviska k rozhodnutí

Rada města Jevíčko neschvaluje
4b/27R/2019 vyhrazené stání pro zákazníky 

prodejny ZooRoom na ul. Soudní

Rada města Jevíčko přiděluje
3a/27R/2019 odměnu zastupujícímu řediteli 

ZUŠ Jevíčko z prostředků přidělených  
z Krajského úřadu Pk ve výši dle přílohy 
zápisu

Rada města Jevíčko souhlasí
7b/27R/2019 s prodloužením nájemní smlou-

vy Gymnáziu Jevíčko, A. K. Vitáka 452, 
569 43 Jevíčko na 1 garážové stání  
a dílnu ve dvorním traktu Soudní 51, 
Jevíčko do 31. 12. 2020 za stávajících 
podmínek

7f/27R/2019 s předčasným ukončením nájem-
ní smlouvy o nájmu bytu č. 5 na adre-
se Komenského nám. 167 v Jevíčku dle 
předložené žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje
4f/27R/2019 zastupitelstvu města schválit 

Obecně závaznou vyhlášku města Je-

Rada města Jevíčko schvaluje
1/26R/2019 program 26. schůze rady města 

dne 18. 11. 2019
2b/26R/2019 úpravu rozpočtu MŠ Jevíčko na 

rok 2019 č. 2
3a/26R/2019 úhradu faktury ve výši 28.000 Kč 

bez DPH za zpracování studie předpro-
storu kláštera na ulici Soudní Ing. Ivo 
Junkovi, Kostelní 42, 569 43 Jevíčko

3b/26R/2019 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu s Ing. Janem Králem, Lázeň-
ská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 72899778 na 
výkon dozoru inženýrské a investorské 
činnosti při akci „Jevíčko, ul. Okružní 
II - II. etapa - Výměna vodovodu a ka-
nalizace, oprava chodníků“ (bez opravy 
komunikace) za částku 80.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

3c/26R/2019 pořádání adventních a vánoč-
ních kulturních akcí v Jevíčku s předpo-
kládaným rozpočtem ve výši 59.000 Kč

3g/26R/2019 cenovou nabídku společnosti 
Energomex, s. r. o., Uralská 770/6, 160 
00 Praha 6, IČ: 29042577 na zpraco-
vání projektové dokumentace včetně 
povinných příloh pro realizaci výměny 
zdroje tepla v objektu bývalého augus-
tiniánského kláštera, Soudní 51, 569 43 
Jevíčko za celkovou částku 64.500 Kč 
bez DPH

4b/26R/2019 uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě mezi Městem Jevíčko a Univerzitou 
Pardubice na provedení restaurátor-
ských prací na Mattioliho herbáři ze 
sbírek Městského muzea Jevíčko v cel-
kové výši 87.000 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

5b/26R/2019 ceník provozních nákladů za 
práci hasičské techniky (vozidel) JSDH 
Jevíčko platný od 1. 1. 2020

5c/26R/2019 vnitřní platový předpis, který sta-
novuje výši odměn z dohod o pracovní 
činnosti pro členy JSDH Jevíčko na rok 
2020 dle zápisu

6a/26R/2019 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 49/7 - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí

6b/26R/2019 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2018087/VB/1, Jevíčko, 
Mlýnská 766, SS100 mezi Městem Je-
víčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení 
věcného břemene - služebnosti na po-
zemku p. č. 1750/2 v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6c/26R/2019 záměr pronájmu nebytového 
prostoru budovy bez č. p./č. e. na po-
zemku p. č. st. 260 - zastavěná plocha  
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-předměstí

8/26R/2019 Řád veřejného pohřebiště  
a smlouvu o nájmu hrobového místa  
s účinností od 1. 1. 2020

Rada města Jevíčko uděluje
2a/26R/2019 souhlas se stavbou vodovodní 

přípojky, plynovodní přípojky, kana-
lizační přípojky a nájezdu k „Novo-
stavbě rodinného domu, p. č. 4202/2  
v k. ú. Jevíčko-předměstí“ na ul. Slunečná  
v Jevíčku stavebníkovi dle zápisu

2c/26R/2019 souhlas Mateřské škole Jevíčko 
s čerpáním investičního fondu v roce 
2019 na nákup kuchyňského varného 
kotle dle předložené žádosti

Usnesení 26. schůze Rady města Jevíčko konané dne 18. listopadu 2019
Rada města Jevíčko přiděluje
3d/26R/2019 odměnu ředitelce MŠ Jevíčko 

z prostředků přidělených z Krajského 
úřadu Pk ve výši dle přílohy zápisu

3f/26R/2019 odměnu řediteli ZŠ Jevíčko z pro-
středků přidělených z Krajského úřadu 
Pk ve výši dle přílohy zápisu

5a/26R/2019 finanční odměny pro aktivní čle-
ny JSDH Jevíčko za celoroční činnost 
dle návrhu

Rada města Jevíčko souhlasí
3e/26R/2019 s navrženou projektovou doku-

mentací pro společné územní rozhod-
nutí a stavební povolení pro stavbu 
„Rozšíření výrobního závodu Rehau 
Jevíčko CZ - PEPSIN - přídavné parko-
viště“ na pozemcích p. č. 5329/1, p. č. 
5330/6 a p. č. 5384 v k. ú. Jevíčko-před-
městí, kdy předmětem PD je novostav-
ba přídavného parkoviště pro 37 parko-
vacích stání a nové chodníkové plochy 
pro výrobní závod Rehau Jevíčko

7/26R/2019 s prodloužením nájemní smlouvy 
k provozování kosmetických, kadeřnic-
kých a pedikérských služeb v nebyto-
vém prostoru na adrese Komenského 
nám. 167 v Jevíčku žadatelce dle zápisu 
do 31. 12. 2020 s podmínkou souhla-
su pronajímatele, pronajmout prostory 
třetí osobě

Rada města Jevíčko odvolává
4a/26R/2019 Ing. Ivo Junka ze členství v Pra-

covní skupině pro regeneraci MPZ Je-
víčko na vlastní žádost

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/15Z/2019 program 15. zasedání konaného 

dne 9. 12. 2019
2/15Z/2019 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

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

4a/15Z/2019 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 3/2019, o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství  
s účinností od 1. 1. 2020

4b/15Z/2019 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 4/2019, o místním poplat-
ku ze psů s účinností od 1. 1. 2020

4c/15Z/2019 Obecně závaznou vyhlášku měs-
ta Jevíčko č. 5/2019, o místním poplatku 
ze vstupného s účinností od 1. 1. 2020

5/15Z/2019 cenu stočného na rok 2020 ve výši 
34,54 Kč/m3 bez DPH

6a/15Z/2019 výsledek zadávacího řízení na 
akci: „Oprava vodovodu a kanalizace – 
II. etapa na ul. Okružní II, Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku ve výši 
4.699.259 Kč bez DPH (5.686.103 Kč vč. 
DPH) podala firma BS - IMEX, spol. s r. o.  
se sídlem Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 
00 Brno, IČ: 63476711

6b/15Z/2019 cenovou nabídku a smlouvu 
o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou 
BS - IMEX, spol. s r. o. se sídlem Zvo-
nařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, IČ: 
63476711 na akci „Oprava vodovodu  
a kanalizace – II. etapa na ul. Okružní II, 
Jevíčko“ ve výši 4.699.259 Kč bez DPH 
(5.686.103 Kč vč. DPH) a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

7/15Z/2019 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
mezi Městem Jevíčko a společností 
František Hanzal, Dr. Klimeše 682, 569 
43 Jevíčko, IČ: 14557053 na akci „Sta-
vební úpravy objektu Barvířská 560, 
Jevíčko“, kde předmětem dodatku 
je ponížení ceny díla o mínus částky 
55.997,55 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku č. 2

8/15Z/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2019 č. 9

9/15Z/2019 rozpočet Města Jevíčko na rok 
2020

10/15Z/2019 střednědobý výhled rozpočtu 
Města Jevíčko na roky 2021 - 2022

11a/15Z/2019 plán práce Zastupitelstva  
a Rady města Jevíčko na rok 2020

11b/15Z/2019 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1757/27 (167 m2) - vodní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí V*** 
K*** za cenu 20.330 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu  
v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + kup-
ní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a V*** K*** na prodej nově zaměřeného 
pozemku p. č. 1757/27 v k. ú. Jevíčko-

-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

11c/15Z/2019 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 1757/7 (320 m2) - vodní 
plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí do po-
dílového spoluvlastnictví pana F*** S*** 
a paní I*** S*** Jevíčko za cenu 35.630 
Kč + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 1.000 Kč 
kupujícími + kupní smlouvu mezi Měs-
tem Jevíčko a F*** S*** a I*** S*** na 
prodej nově zaměřeného pozemku p. č. 
1757/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

11d/15Z/2019 koupi spoluvlastnických podí-
lů k nově zaměřenému pozemku p. č. 
194/3 (25 m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-
-předměstí od pana F*** S*** a paní I*** 
S*** Jevíčko za cenu 2.500 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 1.000 Kč kupujícím + 
kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a F*** S*** a I*** S*** na koupi pozem-
ku p. č. 194/3 v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

11e/15Z/2019 uzavření smlouvy o spolupráci 
na rozvojových projektech mezi Měs-
tem Jevíčko a Mgr. Jaroslavem Špajsem, 
U Hřiště 1280, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 
04179676 s platností po dobu 5 let od 
podpisu smlouvy, která odráží schvá-
lené umoření 50 % celkové korekce 
stanovené MŽP v rámci proplacení do-
tace z OPŽP na projekt energetických 
úspor v areálu MŠ a PŠ Jevíčko s do-
bou platnosti 5 let a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy, jejíž přílohou bude 
uzavřená smlouva o pojištění odpověd-
nosti na výkon jeho činnosti v oblasti 
dotačního poradenství a dále s pod-
mínkou uznání dlužné částky ve výši 
233.538,745 Kč za způsobenou korekci 
dotace na uvedený projekt ze strany ří-
dícího orgánu SFŽP ČR

11f/15Z/2019 příspěvkové organizaci Základní 
škole Jevíčko, U Zámečku 784, 569 43 
Jevíčko požádat o úvěr u České spořitel-
ny, a. s. ve výši 2.620.000 Kč za účelem 
financování projektů „Přírodní zahrada 
a modernizace učebny přírodních věd  
v ZŠ Jevíčko“ a pověřuje ředitele ZŠ Je-
víčko podpisem smlouvy o úvěru

11g/15Z/2019 záměr prodeje částí pozemků 
p. č. 5198/1, p. č. 5199 a p. č. 5200, vše 
orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje radu města jednáním s ža-
dateli s cílem parcelace východní části 
lokality pro prodej pozemků

11i/15Z/2019 jednotkovou kupní cenu ve vý-
chodní části nové průmyslové zóny ve 
výši 500 Kč/m2 bez DPH

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/15Z/2019 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Františka Bušinu a Mgr. Jiřího Janečka

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
11h/15Z/2019 bod usnesení č. 29/2 písm. n) 

ze dne 13. 3. 2017 - ZM schvaluje jed-
notkovou kupní cenu ve východní části 
nové průmyslové zóny ve výši 100 Kč/
m2 bez DPH

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
měsíc listopad 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 14. zasedání 
ZM a 26. a 27. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vě-
domí cenu vodného na rok 2020 ve výši  
39,10 Kč/m3 bez DPH
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí zápis ze schůze finančního výboru ze dne  
20. 11. 2019
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o blížícím se konci lhůty pro pro-
vedení demolice domů č. p. 275 a 276 na ul. 
Okružní I v Jevíčku
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o navrácení finančního plnění Mgr. 
Špajsem ve výši 35.090 Kč za administraci vý-
běrového řízení pro Město Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce listopadu 2019

Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje prodej 
nově zaměřeného pozemku p. č. 1757/27 (167 
m2) - vodní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
V*** K*** za cenu 28.680 Kč + úhradu správ-
ního poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-
tě 1.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a V*** K*** na prodej nově 
zaměřeného pozemku p. č. 1757/27 v k. ú. Je-
víčko-předměstí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje jed-
notkovou kupní cenu ve východní části nové 
průmyslové zóny ve výši 300 Kč/m2 bez DPH

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

Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 9. prosince 2019

víčko č. 3/2019, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství s účin-
ností od 1. 1. 2020

4g/27R/2019 zastupitelstvu města schválit 
Obecně závaznou vyhlášku města Je-

víčko č. 4/2019, o místním poplatku ze 
psů s účinností od 1. 1. 2020

4h/27R/2019 zastupitelstvu města schválit 
Obecně závaznou vyhlášku města Je-

víčko č. 5/2019, o místním poplatku ze 
vstupného s účinností od 1. 1. 2020

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/28R/2019 program 28. schůze rady města 

dne 16. 12. 2019
2a/28R/2019 uspořádání Tříkrálové sbírky 

2020 pod záštitou Charity Moravská 

Třebová a bezplatný pronájem sálu bu-
dovy synagogy pro koordinátory Tříkrá-
lové sbírky 2020 k organizačnímu záze-
mí při zajišťování TKS 2020

Usnesení 28. schůze Rady města Jevíčko konané dne 16. prosince 2019
2c/28R/2019 bezplatné poskytnutí prosto-

ru dvora za budovou ZŠ v Jevíčku 
TJ Cykloklubu Jevíčko k uskutečnění  
12. ročníku závodu horských kol „MTB 
Jevíčko 2020“, který se uskuteční dne  
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/30R/2020 program 30. schůze rady města 

dne 6. 1. 2020
2a/30R/2020 úhradu ročního členského pří-

spěvku za Město Jevíčko DSO pro vý-
stavbu rychlostní komunikace R43 ve 
výši 2.841 Kč za rok 2020

2c/30R/2020 složení výběrové komise pro vý-
běrové řízení na místo kronikáře Města 
Jevíčko dle zápisu

2d/30R/2020 cenovou nabídku a smlouvu  
o dílo mezi Městem Jevíčko a fir-
mou Luděk Trunečka, DiS., Hybešova 
329/38, 568 02 Svitavy, IČ: 88599205 
na zajištění činnosti koordinátora BOZP 
na akci „Oprava vodovodu a kanalizace 
- II. etapa, ul. Okružní II“ v celkové výši 
23.100 Kč (není plátcem DPH) a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

2e/30R/2020 ocenění Města Jevíčko osobnos-
tem a kolektivům sportovního, kultur-
ního a spolkového života za rok 2019 
dle přílohy zápisu

4/30R/2020 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany města 
Jevíčko na rok 2020

5b/30R/2020 záměr pronájmu části pozemku 
p. č. 1757/7 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Usnesení 30. schůze Rady města Jevíčko konané dne 6. ledna 2020

5c/30R/2020 prodej vozidla UAZ, inv. čís-
lo P10-63 žadateli dle zápisu za cenu 
1.000 Kč

5d/30R/2020 provedení pokácení lípy na ná-
roží ulic A. K. Vitáka a K. H. Borovského 
v Jevíčku firmou Petr Dokoupil, Borotín 
5, IČ: 74355163 za cenu 4.500 Kč bez 
DPH a ořez lip v aleji na ulici A. K. Vitáka 
za jednotkovou cenu 3.000 Kč bez DPH 
za strom

5e/30R/2020 ukončení smlouvy na umístění 
reklamní tabule s firmou Jaroslav Na-
stoupil, Palackého 23, Moravská Třebo-
vá dohodou

5f/30R/2020 uzavření nájemní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a firmou Martin Jaku-
bec, Brněnská 761, Jevíčko na umístění 
reklamní tabule na sloup VO dle přílohy 
zápisu za částku 800 Kč bez DPH/rok/ 
1 tabule

Rada města Jevíčko vyhlašuje
2b/30R/2020 výběrové řízení na místo kroni-

káře Města Jevíčko
 
Rada města Jevíčko doporučuje
3/30R/2020 zastupitelstvu města schválit po-

záruční opravu ploché střechy ZŠ Jevíč-

ko firmou VAEPLAN GmbH, BAU střešní 
systémy, s. r. o., Rybná 24, 110 00 Pra-
ha 1, která poskytne materiál za částku 
150.000 Kč bez DPH, a realizační firmou 
Petr Ženožička, Nádražní 708, 679 63 
Velké Opatovice za částku 40.000 Kč 
bez DPH

5a/30R/2020 zastupitelstvu města schválit 
cenu ve výši 50 Kč/m2 za prodej pozem-
ku p. č. 2680 v k. ú. Zadní Arnoštov

Rada města Jevíčko ruší
6/30R/2020 bod usnesení RM č. 8d/28R/2019 

ze dne 16. 12. 2019 na základě vlastní 
žádosti nájemce bytu č. 9, K. Čapka 783 
v Jevíčku - souhlasné stanovisko s po-
řízením a montáží dvojité sprchové zá-
stěny v bytě č. 9, K. Čapka 783 v Jevíčku

Rada města Jevíčko pověřuje
7/30R/2020 místostarostu řešením situace  

s velkoobjemovým kontejnerem a opra-
vou opadávající omítky soklu hřbitovní 
zdi u Kostelíčka sv. Bartoloměje

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

30. 5. 2020, poskytnutí věcných cen a 
stanovuje poplatek pořadatelům závo-
du horských kol pro Město Jevíčko ve 
výši 20 Kč na dospělou osobu závodní-
ka na pokrytí nákladů za energie

3a/28R/2019 záměr bezplatné zápůjčky ne-
bytových prostor v přízemí budo-
vy kina Astra (přístup z ul. Kostelní)  
a skladovacích prostor ve sběrném dvoře  
v Jevíčku pro skautské oddíly z důvo-
du havarijního stavu střešní konstrukce  
a stropů na stávající skautské klubovně 
v Panském dvoře, po nezbytně nutnou 
dobu opravy objektu stávající klubovny

4a/28R/2019 zřízení pracovní skupiny pro ře-
šení dlužného nájemného v obecních 
bytech a složení členů dle doporučení 
komise bytové a sociální

4b/28R/2019 cenovou nabídku Mgr. Jaroslav 
Špajse, U Hřiště 1280, 562 01 Ústí nad 
Orlicí, IČ: 04179676 na administraci žá-
dosti o dotaci Pardubického kraje na 
rekonstrukci střechy kina ve výši 13.000 
Kč bez DPH

4c/28R/2019 cenovou nabídku společnos-
ti EGRANT, Veverkova 1343/1, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 03165400 na ří-
zení po dobu udržitelnosti projektu  
5 let na akci „Zateplení bytového domu  
č. p. 782 v Jevíčku“ ve výši 10.000 Kč bez 
DPH

5b/28R/2019 smlouvu o technické podpoře  
č. TP21/19 mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností VITA software, s. r. o., Na Berán-
ce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7a/28R/2019 pronájem části pozemku p. č. 2 
- zahrada v k. ú. Jevíčko-město o veli-

kosti 20 m2 s úhradou nájemného ve 
výši 100 Kč/rok žadatelce dle zápisu  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7b/28R/2019 smlouvu o údržbě zeleně mezi 
Městem Jevíčko a firmou Petr Dokoupil, 
Borotín 5, 679 37 Borotín na kalendářní 
rok 2020

8c/28R/2019 výměnu plynového kotle v by-
tové jednotce na adrese Růžová 91  
v Jevíčku firmou Instalatérství Tříska,  
s. r. o., Zadní Arnoštov 67, IČ: 07740794 
za částku 46.538 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko neschvaluje
2b/28R/2019 prodloužení termínu doby užívá-

ní sálu kina Astra ke zkouškám divadel-
ního souboru při organizaci „Ze zámeč-
ku do světa, z. s.“ vzhledem k závažným 
technickým poruchám na střešní kon-
strukci a zejména z důvodu bezpečnos-
ti návštěvníků sálu

Rada města Jevíčko ruší
3b/28R/2019 bod usnesení RM č. 3g/26R/2019 

ze dne 18. 11. 2019

Rada města Jevíčko doporučuje
5a/28R/2019 zastupitelstvu města schválit 

úpravu „Zásad pro stanovení odměn 
členům zastupitelstva města, předse-
dům výborů a komisí v Jevíčku a čle-
nům výborů zastupitelstva města a ko-
misí rady města, kteří nejsou členy za-
stupitelstva města“ na základě nařízení 
vlády a dle předloženého návrhu RM

6c/28R/2019 zastupitelstvu města schválit za-
stavění proluky mezi garážemi na po-
zemku p. č. 4241/31 - orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
6a/28R/2019 investičního technika vyhláše-

ním soutěže na řadovou výstavbu na 
ul. Nerudova formou developera, kde 
hlavními kritérii bude cena pozemku, 
architektonický návrh a doba realizace

6b/28R/2019 investičního technika zajištěním 
poptávkového řízení na vypracování 
studie na výstavbu RD v lokalitě Svitav-
ská (za hřbitovem)

6d/28R/2019 investičního technika zajištěním 
měření hluku na Palackého náměstí  
v Jevíčku

6e/28R/2019 investičního technika zajištěním 
písemného stanoviska pracovnice pa-
mátkové péče MěÚ Moravská Třebová, 
jakým způsobem realizovat opravu ul. 
Úzké v Jevíčku

8a/28R/2019 starostu města jednáním s fir-
mou PODA, a. s., 28. října 1168/102, 
Moravská Ostrava ohledně ukončení 
smlouvy o umístění retranslační stanice 
na objektu kina, Kostelní 41 v Jevíčku

Rada města Jevíčko souhlasí
8b/28R/2019 s prodloužením nájemní smlou-

vy nebytového prostoru - 1 stání v pří-
střešku na parkování ve dvorním traktu 
bytového domu Růžová 91 v Jevíčku 
žadatelům dle zápisu do 31. 12. 2020

8d/28R/2019 s pořízením a montáží dvoji-
té sprchové zástěny v bytě č. 9 na ul.  
K. Čapka 783 v Jevíčku v ceně do 12.000 
Kč vč. DPH

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/29R/2019 program 29. schůze rady města 

dne 30. 12. 2019

Usnesení 29. schůze Rady města Jevíčko konané dne 30. prosince 2019
2/29R/2019 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 

rok 2019 č. 10
Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rozpis LSPP - stomatologie na rok 2020. Pro oblast Svitavy - Mor. Třebová

TERMÍN POSKYTOVATEL TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO ADRESA ZZ TELEFON
1.-2.2.2020  MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
8.-9.2.2020  MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

15.-16.2.2020  MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
22.-23.2.2020  MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
29.2.-1.3.2020  MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230

7.-8.3.2020  MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860
14.-15.3.2020 SYDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

21.-22.3.2020  MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 
1417/22 461 312 484

28.-29.3.2020  MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
4.-5.4.2020 SVIDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167
10.4.2020  MDDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16 731 201 180

11.-12.4.2020 S-DENTES s.r.o. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
13.4.2020  MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172

18.-19.4.2020  MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144
25.-26.4.2020  MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907

1.5.2020  MUDr. Bisová Iva Moravská Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210
2.-3.5.2020 LK-MEDICAL s.r.o. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253

8.5.2020  MUDr. Fremuthová Marta Městečko Trnávka 5 461 329 181
9.-10.5.2020 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
16.-17.5.2020  MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
23.-24.5.2020  MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140
30.-31.5.2020  MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
6.-7.6.2020  MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558

13.-14.6.2020  MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
20.-21.6.2020  MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860
27.-28.6.2020 SYDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

4.-5.7.2020  MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 
1417/22 461 312 484

6.7.2020  MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
11.-12.7.2020 SVIDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167
18.-19.7.2020  MDDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16 731 201 180
25.-26.7.2020 S-DENTES s.r.o. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
1.-2.8.2020  MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
8.-9.8.2020  MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144

15.-16.8.2020  MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907
22.-23.8.2020  MUDr. Bisová Iva Moravská Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210
29.-30.8.2020 LK-MEDICAL s.r.o. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
5.-6.9.2020  MUDr. Fremuthová Marta Městečko Trnávka 5 461 329 181

12.-13.9.2020 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
19.-20.9.2020  MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
26.-27.9.2020  MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140

28.9.2020  MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
3.-4.10.2020  MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
10.-11.2020  MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230

17.-18.10.2020  MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860
24.-25.10.2020 SYDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

28.10.2020  MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 
1417/22 461 312 484

31.10.-1.11.2020  MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
7.-8.11.2020 SVIDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167

14.-15.11.2020  MDDr. Sládek Petr Svitavy, Purkyňova 249/16 731 201 180
17.11.2020 S-DENTES s.r.o. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936

21.-22.11.2020  MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
28.-29.11.2020  MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144
5.-6.12.2020  MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907

12.-13.12.2020  MUDr. Bisová Iva Moravská Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210
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19.-20.12.2020 LK-MEDICAL s.r.o. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
24.12.2020  MUDr. Fremuthová Marta Městečko Trnávka 5 461 329 181
25.12.2020 MUDr. Pavel Horák s.r.o. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011

26.-27.12.2020  MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
28.12.2020  MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140
29.12.2020  MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
30.12.2020  MUDr. Jagošová Alena Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
31.12.2020  MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
1.1.2021  MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860

2.-3.1.2021 SYDENT s.r.o. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970

9.-10.1.2021  MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 
1417/22 461 312 484

16.-17.1.2021  MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026

Vypracovala: Martina (Stříteská)Teinerová, kancelář OSK Litomyšl

František Skácel 
Pan Skácel absolvoval elektrotechnickou školu  
a v současné době pracuje jako školník na Zá-
kladní škole Jevíčko. František je hasič tělem  
i duší. Rodinná tradice jej přivedla k hasičině už  
v dětství, kdy se stal členem Mladých hasičů. Po-
stupem času se ze záliby stala práce, když Franti-
šek vstoupil do nově vzniklé samostatné Jednotky 
požární ochrany obce Jevíčko, v níž pracuje do 
dneška a plní funkci hasiče, strojníka a velitele 
družstva. Dlouho zastával také funkci velitele jednotky, kdy položil zá-
klady pro její současnou podobu a v současnosti se i nadále podílí na 
její akceschopnosti, zvláště na odborné přípravě. Pan Skácel je známý 
svojí pracovitostí a svědomitostí. Je si vědom toho, že by se nemo-
hl věnovat naplno své hasičské zálibě bez obrovské podpory rodiny  
a současného zaměstnavatele. Za svoji bezmeznou činnost pro SDH 
Jevíčko a JPO Jevíčko byl oceněn jako osobnost spolkového života. 

Josef Bidmon   
Pan Bidmon se vyučil instalatérem a dnes vede 
úspěšnou instalatérskou firmu. Narodil se  
v Hartmanicích u Poličky do rodiny dobrovolných 
hasičů. Jak pan Bidmon říká „hasičina se dědí“, če-
hož je sám zdárným příkladem – od mala navště-
voval kroužek Mladých hasičů, který potom sám 
neuvěřitelných 35 let vedl. Zorganizoval nespočet 
domácích i zahraničních táborů. Díky své houžev-
natosti v hasičské profesi se vypracoval na staros-
tu Krajského sdružení Pardubického kraje. Stál v 
čele týmu při organizování dvou Mistrovství světa v hasičském sportu, 
zúčastnil se čtyř hasičských olympiád a sedmi mistrovství světa. Poda-
řilo se mu z mladých hasičů vychovat platné členy výjezdové jednotky. 
Za své aktivity, které překračují rámec SDH Jevíčko byl oceněn jako 
osobnost spolkového života. 
 

Jan Ošlejšek  
Pan Ošlejšek pochází ze Skřípova, vyučil se ková-
řem a podkovářem. K dobrovolným hasičům se 
přidal ze zvědavosti v roce 1975, zaujala ho aktivní 
činnost jevíčského hasičského spolku. A on sám se 
brzy stal jeho nezbytnou součástí, 15 let byl čle-
nem výboru SDH Jevíčko a 30 let vykonával funkci 
strojníka. Svůj volný čas věnoval i mládeži, vypo-
máhal na táborech mladých hasičů jako kuchař, 
organizoval hasičskou soutěž pro mladé hasiče  
O pohár Malé Hané a hasičské tábory v Česku i 

Výroční ocenění města Jevíčko za rok 2019
Město Jevíčko uděluje již několikátým rokem na začátku ledna ocenění svým občanům a kolektivům, kteří se zasloužili o rozvoj města ve spor-
tovní a kulturní oblasti nebo spolkovém životě. Jedná se o tradiční anketu, do které může osobnosti a kolektivy nominovat samotná veřejnost, 
nebo zastupitelé města. Zde jsou letošní ocenění.  

zahraničí. Za tuto bohatou činorodost získal ocenění města jako osob-
nost spolkového života. 

Mgr. Josef Huf 
Pan Huf je rodákem ze Zvole u Zábřehu na Mo-
ravě, v Olomouci vystudoval učitelství angličtiny  
a tělesné výchovy pro střední školy a téměř tři-
cet let pracuje jako učitel na místním gymnáziu. 
Ke sportu jej přivedla rodinná tradice a venkovské 
prostředí rodné vsi mu pomohlo zálibu ke spor-
tu rozvíjet. Jeho láskou se stal fotbal, kterému se 
začal aktivně věnovat od 10 let. Přestěhování do 
Jevíčka bylo jen dalším impulsem, aby se věnoval 
fotbalu i nadále. Již řadu let vykonává funkci jednatele fotbalového od-
dílu TJ SK Jevíčko. Ve své dobrovolné činnosti se zaměřil na trénování 
mládeže a za své dvacetileté působení v této oblasti se mu podařilo 
vychovat celou řadu fotbalistů, kteří reprezentují Jevíčko a dělají dobré 
jméno svému městu v krajských oddílech či celostátních soutěžích. Za 
svoji aktivitu pro fotbalový oddíl TJ SK Jevíčko a zejména práci s mlá-
deží byl pan Huf oceněn jako osobnost sportovního života. 

Natálie Zikmundová   
Je studentkou 2. ročníku jevíčského gymnázia. Od 
mala má ke sportu velmi blízko, dříve se věnovala 
baletu a výrazovému tanci. Před pěti lety přešla  
k mažoretkovému sportu – twirlingu a x-strutu, ve 
kterém pravidelně sbírá úspěchy. Jak o sobě Natá-
lie prohlašuje, byla zvědavá, co tento sport obnáší, 
a proto jej zkusila. V roce 2019 se stala Mistryní 
ČR v rytmickém tanečním sólu a x-strutu, zároveň 
byla také oceněna za nejlepší sólovou choreogra-
fii. Podívala se na Mistrovství světa do Norska, kde získala 16. místo,  
a na mistrovství Evropy do Itálie, kde vybojovala 12. místo v rytmickém 
tanečním sólu. Vzhledem ke svým zkušenostem zasedá jako porot-
kyně na menších soutěžích v twirlingu. Za své úspěchy byla oceněna 
městem jako osobnost sportovního života. 

Mgr. Luděk Klimeš   
Pan Klimeš vystudoval ruštinu a hudební výchovu 
na pedagogické fakultě v Olomouci. V současné 
době se však věnuje zejména muzikoterapii, ma-
sérství a provozuje internetový obchod s umě-
leckou grafikou. Od města získal ocenění za svoji 
desetiletou sbormistrovskou činnost v pěveckém 
sboru Cantilo Jevíčko, s nímž je spjat jako zaklá-
dající člen a první předseda. Se sbormistrovstvím 
měl pan Klimeš již bohaté zkušenosti. Sám byl 
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Oldřich Koudelka   
Publicista, básník, novinář, bývalý atlet, milov-
ník lesa, přírody a myslivosti. Všechna tato po-
volání a záliby jsou spjaty s panem Koudelkou, 
který nyní žije v Úsobrně. I když je v důchodu, je 
stále velmi aktivní a činný. Souběžně s novinář-
skou a publicistickou prací se věnuje i literatuře. 
Na vysoké škole vystudoval kulturologii, este-
tiku, dějiny umění a literární teorii. Po návratu 
do rodného kraje se zapojil do kulturně spole-
čenského života v regionu. Od města obdržel 
zvláštní ocenění za kulturní a literární přínos. 
Pracuje jako externí redaktor časopisu Myslivost, publikuje časopisec-
ky a příležitostně se zapojuje i do vědecké publicistiky. Literární čin-
nosti se věnuje již od mládežnických let, jeho autobiografie je poměr-
ně bohatá – za svůj život vydal jednatřicet knižních titulů a na dalších 
čtyřech pracuje. Umístění řady jeho děl směřuje do jeho rodné oblasti 
a blízkého okolí. Věnuje se zejména přírodní literatuře, poezii, ale také 
literatuře faktu. Získal čtyři Umělecké ceny Českomoravské myslivecké 
jednoty za přínos přírodní literatuře. Založil Literární sdružení Iniciály, 
jehož byl i předsedou. 

Šachový klub
Klub byl založen v roce 1992 Pavlem Lieblem, který byl několik let  
i jeho předsedou. V nynější době je předsedou David Novák a klub čítá 
14 aktivních členů. Šachové tréninky se dříve konaly na základní škole, 
nyní se odehrávají na gymnáziu. V roce 2002 založil pan Jaroslav Hrba-
ta šachový kroužek a práce s mládeží se pro klub stala hlavní prioritou. 
Že tak vedení klubu učinilo dobře, svědčí úspěchy šachové mládeže 

na různých soutěžích a turna-
jích. Na posledním přeboru  
v Moravské Třebové získa-
li mladí šachisté v kategorii 
základních škol a v kategorii 
středních škol dvě první mís-
ta. Největší domácí akcí klubu 
je jarní turnaj mládeže, které-
ho se účastní šachisté z širo-
kého okolí. Klub usiluje také 
o to, aby mužstvo dospělých 

postoupilo do krajského přeboru. Pro budoucnost klubu je klíčové za-
chování a rozvíjení kroužku. Dobrou zprávou pro klub je, že v letošním 
školním roce přibylo pět nových žáků. 

Basketbalový klub
První basketbalové tréninky začaly již v září roku 2015, ale basketba-
lový klub vznikl 6. ledna 2016. U jeho zrodu stáli Radek Vymětal, který 
je zároveň i předsedou klubu, Zdeněk Bombera, František Kedroutek, 
Ondra Štěpánek a Jan Finsterle, tito pánové zároveň tvoří osazenstvo 
výboru. V současné době má klub asi 70 hráčů a hráček a 10 trenérů  
a funkcionářů. Klub zahrnuje kategorie 1. – 3. třída ZŠ, 4. – 7. třída ZŠ, 
8. třída ZŠ – 4. ročník SŠ, holky i kluci. Basketbalové tréninky se ode-
hrávají v tělocvičně na základní škole a v hale na Žlíbkách. Soutěž hrají 
pouze chlapci v kategorii U 19, účastní se zápasů nadregionální ligy 

Východočeského 
kraje. Mezi největší 
dosavadní úspě-
chy klubu patří  
4. místo v celore-
publikovém turnaji  
dorostenek v ka-
tegorii U 16 v Bo-
rotíně u Tábora  
a 5. místo pro hlap-
ce v kategorii U 19 
nadregionální ligy. 
Basketbalový klub 

je díky svému předsedovi velmi činný – dvakrát do roka pořádá pro ši-
rokou veřejnost Basketbalovou sobotu a pravidelně zve svoje příznivce 
na domácí mistrovské zápasy. 

Mgr. Jitka Budigová

Foto: Martin Vykydal

nadšeným sborovým zpěvákem a od dokončení vysokoškolských stu-
dií působil v řadě pěveckých sborů jako sbormistr. Cantilo v Jevíčku 
organizuje Přehlídku pěveckých sborů Okolo Jevíčka, v němž pan Kli-
meš figuroval jako spoluzakladatel a umělecký vedoucí. Díky tomuto 
festivalu Jevíčko navštíví stovky skvělých hudebníků z jiných koutů re-
publiky a naopak stovky posluchačů mají možnost uslyšet velice pes-
trou paletu sborových písní sestavenou vynikajícími pěveckými sbory 
z celé republiky.

Ing. Pavel Vykydal   
Vystudoval vysokou vojenskou školu a nyní pracuje 
jako příslušník Armády České republiky v Praze na 
velitelství vzdušných sil. Dlouhou dobu se účastnil 
jako instruktor a zásobovatel táborů v Bobrovecké 
dolině. Jako velký obdivovatel Jaroslava Foglara 
zatoužil věnovat svůj volný čas mladým skautům,  
a tak se od roku 2015 stal členem 28. oddílu skau-
tů Jevíčko, v současné době zaujímá post vůdce 
98. oddílu oldskautů Františka Plecha. Vypomáhá 
na víkendových akcích a táborech. Pro Pavla je práce se skauty napl-
něním a považuje za obrovské štěstí, že jej vzali mezi sebe. Pavel získal 
ocenění osobnost spolkového života jako skautský činovník. 

Ing. at Mgr. Josef Slezák   
Pan Slezák pochází z malé obce u Zlína, ve Zlíně 
vystudoval technologickou fakultu se zaměřením 
na zpracování plastů. Dlouhodobé vnitřní smě-
řování podpořené zkušeností Boží prozřetelnosti 
jej přimělo na padesátidenní pěší pouti do San 
Giovanny Rotondo v roce 2007 vydat se na cestu 
kněžství.  O své pouti do jižní Itálie, která zásadně 
ovlivnila jeho život, napsal knihu „S otcem Piem 
za zády“. V Olomouci, kde vystudoval teologii, byl 
v roce 2015 vysvěcen na kněze. Pan Slezák obdržel 
ocenění města Jevíčka za kulturní a duchovní přínos, velkou měrou se 
zasazuje o opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku a dal-
ších církevních památek v Jevíčku a okolí, čile spolupracuje se skauty  
a v neposlední řadě zvelebuje svými vlastními silami jevíčskou farnost. 

Jitka Nedomanská 
Vystudovala pedagogickou školu Jaroslava Kva-
pila, u prof. Josefa Pukla se učila hrát na varhany. 
Z důvodu víry v Boha, které se nehodlala i přes 
nátlak vzdát, nebyla přijata ke studiu klavíru na 
konzervatoři. V počátcích 60. let minulého století 
pracovala jako učitelka klavíru v jevíčské poboč-
ce LŠU Moravská Třebová. Od svých pětadvaceti 
až do svých osmdesáti let doprovázela mše sva-
té hrou na varhany nejen v jevíčském kostele, ale 
i v blízkém okolí. Od založení Základní umělecké 
školy Jevíčko až do dnešní doby vyučovala stovky dětí hře na elektro-
nické klávesy a klavír. Své pedagogické zkušenosti předávala dlouhá 
léta také v Základní umělecké škole ve Velkých Opatovicích. Připravila 
tři žačky na hudební obor vysoké školy v Brně. Paní Nedomanská ob-
držela ocenění jako osobnost kulturního života v oblasti vzdělávání  
a kultury.  

Petr Spáčil  
Pan Spáčil se zapsal do dějin města Jevíčka jako 
starosta, tuto funkci vykonával 16 let. Vyučil se in-
stalatérem a tomuto řemeslu se dlouhou řádku let 
věnoval. I pana Spáčila ovlivnilo rodinné prostředí, 
které jej už od mala nasměrovalo k jeho velkému 
koníčku – chovatelství. Pocházel z hospodářské 
rodiny, jeho strýcové byli chovatelé králíků a holu-
bů. Členem chovatelského klubu v Jevíčku se stal 
již ve svých dvanácti letech, i když byl nucen na 
nějaký čas svoje členství přerušit kvůli práci na radnici, jakmile mu to 
časové možnosti dovolily, opět se s chutí vrátil k chovatelské činnosti. 
Značnou měrou se zasloužil o zrekonstruování chovatelského středis-
ka na Brněnské ul. Ocenění města získal za celoživotní činnost pro Čes-
ký svaz chovatelů v Jevíčku. 
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Zprávy z DM 
Během posledních dnů před vánočními prázdninami se studenti mohli 

zapojit do tradičních a oblíbených 
aktivit na DM, které pro ně zorga-
nizovaly jednotlivé vychovatelky. 
Například se jednalo o „Běh do 
schodů“ s p. Blahovou, výrobu 
„lapače snů“ s p. Machorkovou  
a pod vedením umělkyně p. Seké-
rešové „Vánoční rozjímání“ spoje-
né s ochutnávkou čokoládových 
fonduí s p. Vafkovou.  
Adventní čas na DM vyvrcholil 

slavnostní večeří, na které jsme si společně zazpívali koledy, vítězové 
sportovních turnajů byli odměněni „jedlými“ cenami, všichni si pochut-
nali na kuřecím řízku s bramborovým salátem a na závěr se obdarovali 
drobnými dárky. 
Po vánočních prázdninách jsme se ve zdraví opět setkali a studentům 
nastal obvyklý koloběh povinností, více či méně příjemných - přípra-
vy maturitního plesu 4.B, zkoušení a písemky ve škole... Na DM se ale 
studenti od těchto povinností mohou odreagovat a třeba si zacvičit  
v posilovně, odpočinout si v sauně, pobavit se v kroužku Jen tak nebo 
při vědomostním pexesu, protáhnout se na vycházkách po okolí Jevíčka.
Již v podzimních měsících byly na DM zahájeny stavební práce, které 
nyní probíhají v plném proudu. V přízemí a v 1. patře budou pro potřeby 
ubytovaných studentů vybudovány dvě nové kuchyňky. 

Mgr. Darina Gnipová 

Adaptační kurz  
1. ročníku lycea

První den jsme vycházeli pěšky z Jevíčka do Borotína na faru, přibližně 
9 km. Hned poté, co jsme došli do Borotína, začal boj s pavouky, který 
nedopadl úplně nejlépe. Naštěstí nás čekala spousta jiných aktivit, jedna 

z nich byla vázání sešitů s panem 
učitelem Müllerem. Na večer pro 
nás pan učitel připravil pár her. Po 
dnešním náročném dni jsme se 
všichni těšili do “postele”, lépe ře-
čeno do spacáku, které jsme měli 
rozložené na podlaze. Druhé ráno 
se těžko vstávalo na snídani. Do-
poledne jsme modelovali z hlíny 
naše budoucí povolání. Odpoled-
ne jsme šli na krátkou procházku, 
ze které se vyklubala 10 km túra 
na celé odpoledne. Při “procház-
ce” jsme nasbírali dříví na večerní 
opékání. Ve čtvrtek jsme zkoušeli 
batikovat trička s paní učitelkou 
Kučerovou. Také jsme navštívili 
arboretum a pohyblivé betlémy  
s panem učitelem Svobodou.  
V pátek už jsme si jen balili a uklí-
zeli po sobě. Adapťák byl super. 

Moc jsem si ho užila a jsem ráda, že jsem všechny v naší trhlé třídě 
potkala.

Tereza Šanderová, 1. L

gyMNÁZIUM JEVÍČKO

Vánoční hrátky 2019 aneb dárky  
na poslední chvíli

Vánoce?
Nazdobené perníčky, voňavá vánočka, punč, který zahřeje, vánoční ko-
ledy a dárečky… 
Dárky jsme vyráběli i u nás na gymnáziu na Vánočních hrátkách, od 
vlastnoručně vyrobených svícnů, přes brože a pletené náramky, až po 
bomby do koupele a voňavá mýdla. Nechybělo nic, co k Vánocům patří. 
Ani punč, ani perníčky. Po chodbách se linula pravá vánoční atmosféra 
a my jsme si to moc užívali. Stačilo pak jen ulehnout k pohádce, vzít 
cukroví do ruky a trávit čas se svými blízkými. 

Natálie Finsterlová, 3. B

Hokejista Václav Nedomanský a Jevíčko 
V listopadu minulého roku 2019 proběhla našimi sdělovacími prostřed-
ky a tiskem zpráva, že dne 18. 11. 2019 byl uveden do síně slávy NHL 
v Torontu bývalý reprezentant Československa v hokeji a hráč NHL ho-
kejista Václav Nedomanský, kterému se v NHL říkalo Big Ned pro jeho 
mohutnou postavu (měřil 188 cm). Této pocty se mu dostalo jako dru-
hému Čechovi, po brankáři Dominiku Haškovi. V článcích byla podrob-
ně popsána jeho hokejová kariéra. 
Dále se v článcích uvádí, že v létě 
1974 emigroval z Československa 
spolu s manželkou Věrou a čtyř-
letým synem Václavem. Těchto 
zpráv si povšimli i mnozí obyvate-
lé Jevíčka, kteří se zajímají o sport.
Protože „jedna paní povídala“, 
že otec hokejisty Václava Ne-
domanského pocházel z Jevíč-
ka a do Hodonína se přestěhoval a že na důchod se do Jevíčka vrá-
til, kde také zemřel. V Hodoníně se mu pak narodil 14. 3. 1944 syn, 
který dostal po otci jméno Václav. Pokusil jsem se proto zjistit, z kte-
ré rodiny Nedomanských otec Václava Nedomanského pocházel.  
V Jevíčku tehdy žilo více rodin Nedomanských (6?) a jediná současná  
z těchto rodin, která v Jevíčku zůstala, o příbuzenských vztazích s hoke-
jistou Václavem Nedomanským nic neví.
Zjištěné údaje:            
Alois Weinerek (velký myslivecký funkcionář), jevíčský rodák a v Jevíčku 
pochovaný, bydlel za 1. republiky v Hodoníně. Věděl, že otec Václava  
neměl práci, a tak mu dohodil práci na statku v Hodoníně.
Na můj dotaz jsem obdržel následující mail, který vše  kolem Václava 
Nedomanského a Jevíčka vysvětluje:
Otec se jmenoval Václav, pocházel z Jevíčka, matka se jmenovala za svo-
bodna Janku. Jezdil jsem do Jevíčka na prázdniny, než zemřela. Bydleli 
jsme v domě vedle cesty do Zlibky, kde jsem hrál tenis a fotbal  za Jevíčko 
jako ostarseny. Otec zemřel když byl 69, rakovina plic, v Hodoníně, tam je 
na hřbitově s matkou atd. Byl jsem v Jevíčku  na hřbitově, ale hrobka byla 
zrušena po dlouhé době, jak jsem ji znal, už nebyla.
Doplňující údaje: Matka se jmenovala Zdena. Dům, ze kterého pocházel 
jeho otec a kam jezdil Václav Nedomanský na prázdniny, je na Okružní 
I, č. 288. Zlibky = Žlíbka, ostarseny = ostaršený, aby jako dorostenec 
mohl hrát za muže.
Snad si někteří starší fotbalisté, nebo tenisté na Václava Nedomanského 
vzpomenou.

                                   Ing. Jaroslav Zezula st.
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Přehled akcí Jevíčko ÚNOR 2020
  5. 2. 14:30 Jóga, Seniorský klub Palouček
10. 2. 12:30 Tu bi-švat v knihovně,  
  Městská knihovna Jevíčko
12. 2. 14:30 Nácvik na maškarní,  
  Seniorský klub Palouček
15. 2. 20:00 Hasičský ples, hotel Morava
17. 2. 09:00 Hrátky s pamětí, sál zámečku
17. 2. 16:00 17. zasedání zastupitelstva,  
  zasedací místnost MěÚ Jevíčko
18. 2. 17:00 Listování – Jak se stát diktátorem,  
  sál zámečku
19. 2. 14:30 Maškarní, Seniorský klub Palouček
20. 2.  18:00 Markéta Hejkalová – spisovatelé  
  do knihoven, sál zámečku
21. 2. 18:00 Skautský benefiční koncert, synagoga
22. 2. 09:00 Školení řidičů, AVZO Jevíčko
22. 2. 20:00 XX. Fotbalové šibřinky, hotel Morava
26. 2. 14:30 Zábavný kvíz, Seniorský klub Palouček
28. 2. 20:00 XIV. Městský ples, hotel Morava

Zpracovalo TIC Jevíčko

 
 

XX. FOTBALOVÉ

ŠIBŘINKY
pořádá

T.J. SK JEVÍČKO, z.s. - ODDÍL KOPANÉ

sobota 22. 2. 2020 v sále 
HOTELU MORAVA V JEVÍČKU

začátek je ve 20:00 hod.
VSTUPNÉ: 79,90 Kč, masky 29,90 Kč

HUDBA: 

MASKY VŠEHO DRUHU
V průběhu večera proběhne tradiční divadélko

Vyhodnocení nejlepších masek!!!
Bude zajištěna malá soutěž o ceny

              Prodej vstupenek a místenek pouze na místě
                                 

                     Další informace na facebookovém 
                           profilu: Fotbalové šibřinky

                     SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

 
 

S přibývajícím počtem zahraničních účastníků se neustá-
le zvyšuje sportovní úroveň závodu. V uplynulých čtyřice-
ti třech ročnících startovalo v  Jevíčku již 6285 mladých 
cyklistů. Pro 44. ročník máme přihlášky z šestnácti zemí  
a poprvé na startu uvidíme cyklisty z Norska.  
Zájem o start v  „Závodě míru nejmladších“ je každým 
rokem větší. Pro letošní ročník jsme museli přistoupit 
k omezení počtu startujících ze zahraničí  i ČR. K dnešní-
mu dni jsme potvrdili start 124 zahraničním a 56 domá-
cím cyklistům. 
Tento závod by nebylo možné úspěšně zajistit bez po-
moci provozovatelů ubytovacích a stravovacích zařízení 
v Jevíčku a blízkém okolí. Již nyní víme, že budeme po-
třebovat zajistit ubytování pro cca 280 osob. Pro zdárný  
a bezpečný průběh závodu musíme zajistit pořadatele na 
trase závodu. Zde se nám daří spolupráce s dobrovolnými 
hasiči v obcích po trase jednotlivých etap závodu. V Je-
víčku pak oceňujeme pomoc pořadatelů. Za Vaši pomoc 
děkujeme a věříme, že bude pokračovat i nadále.
Veškeré informace o závodu jeho průběhu i doprovod-
ném  programu  najdete na webu  
http://www.tjcykloklubjevicko.cz/. 
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•

Croatian          National Team 

Hungarian    National Team 

Slovenia          National Team 

Poland              Copernicus CCC 

Závod  
míru  
nejmladšíCH  
2020

Serbia                  National team

austria                     National team  

Slovakia              National team

Czech republic  National team

acrog - Tormans     Belgie

Team Gottbus         Německo

de jonge renner    Holandsko

KnWu district zuid oost-
TWC Pijnenburg      Holandsko

Tampere Yritis          Finsko

Cannibal team        Litva

Herning Cycle club   Dánsko 

Team roskilde            Dánsko 

Cykling odense          Dánsko 

Ärhus CK                       Dánsko

recycling for life       Norsko

aSd CC Bannia            Italia



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /  Únor 2020



www.jevicko.cz

                     Únor 2020   / 13Měsíčník města Jevíčka

Skautský koncert 
pro dobro

výtěžek bude věnován Dětskému domovu Moravská Třebová

Pátek 21. 2. 2020 v 18:00 hod.  
v synagoze v Jevíčku

Skautský koncert 
pro dobro

oddíly Jevíčko Město Jevíčko

Vás srdečně zvou na
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Listování: Jak se stát diktátorem  
(Mikal Hem)
V úterý 18. února 2020 v 17.00 hodin, sál zá-
mečku. 
Kdo z nás někdy nesnil o tom, že bude vlád-
nout vlastní zemi? Tato nekorektní příručka by 
mohla sloužit jako vtipný návod, jak se stát dik-
tátorem. Naučí vás všechna tajemství tohoto 
řemesla – jak se dostat na vrchol, jak se na něm 
udržet, a jak si svůj čas na výsluní pořádně užít.
Inspiraci tu můžete najít od těch nejúspěšněj-
ších vůdců, Kim Čong-ila, Muammara Kaddáfí-
ho nebo Nicolae Ceaușesca. Kniha no-
vináře Mikala Hema skvěle kombinuje 
černý humor s politickým nadhledem, 
přijďte se zasmát.
Vstupné 50 Kč
• Hrají: Patrik Bořecký   a v alterna-
cích Jiří Ressler /Alan Novotný
 

Tu bi-švat v knihovně
V rámci Roku židovské paměti v Jevíčku 
Vás srdečně zveme Na Tu bi-švat.
Prožijeme v naší knihovně všechny vý-
znamné židovské svátky. Tu bi-švat při-
padá na pondělí 10. února 2020 a od 
12.30 do 19.30 pro vás budou připraveny 
zvyky a dobroty, které se k tomuto svát-
ků váží. Přijďte a nakoukněte s námi do židovských zvyků, sym-
boliky a tradičních zvyků tohoto národa, jehož obyvatelé bývali 
součástí občanské společnosti našeho města.
Například čím více druhů ovoce na Tu bi-švat sníme, tím více 
proud Boží milosti zesílí, během hostiny se podává víno, které 
představuje radost. Rádi si s vámi o tomto svátku budeme po-
vídat.
Přijďte na Tu bi-švat v knihovně, těšíme se na vás.

Městská knihovna Jevíčko  pro Vás v únoru připravila…

Trénování paměti
Trenérka paměti, paní Pavla Konečná pro 
vás připravila od 17. února 2020 do 16. 
března 2020 Hrátky s pamětí. 
Každé pondělí od 9.00 – 11.00 hodin na 
sále zámečku. 
Mozek je sval, tak jej nenechte zahálet  
a zábavou formou procvičujte všechny jeho 
funkce. 
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku osobně, telefonicky 
731655437 či na email: mk@knihovna-jevicko.cz.

Markéta Hejkalová - Spisovatelé do kniho-
ven
Čtvrtek 20. února 2020 v 18.00 hodin, sál zámečku. V rámci cyklu 
Spisovatelé do knihoven máme tu čest přivítat v naší knihovně spi-
sovatelku, překladatelku Markétu Hejkalovou. 
Srdečně Vás zveme na autorské čtení a setkání s touto zajímavou 
osobností české literární scény.
Vystudovala finštinu a ruštinu, pracovala jako redaktorka, v druhé 
polovině devadesátých let byla konzul-
kou a kulturní atašé na českém velvy-
slanectví ve Finsku. Dnes pracuje pro 
rodinné nakladatelství Hejkal, překládá 
do češtiny díla Miky Waltariho a pořádá 
každoroční Podzimní knižní trh v Havlíč-
kově Brodě. Pod dívčím jménem Pražáko-
vá vydala novelu Mimo mysu (v roce 1988 
ve sborníku nakladatelství Mladá fronta 
Zelená sedma). V nakladatelství Hejkal 
vydala knížku pro děti Šli myšáci do světa 
(v roce 1994 pod jménem Markéta Pra-
žáková) a román Ženy a cizinci na konci 
tisíciletí (2002).
https://www.databazeknih.cz/zivotopis/
marketa-hejkalova-4013
 

 
OHLÉDNUTÍ ZA SOUTĚŽÍ „HLEDÁME RyCHLÉ ŠÍPy“ 

 V JEVÍČKU
Od 17. listopadu do 17. prosince loňského roku probíhala v Jevíčku pátrací soutěž „Hledá-

me Rychlé šípy“, kterou ve spolupráci s městem 
Jevíčkem pořádala místní buňka Sdružení přátel 
Jaroslava Foglara.  Šťastným třiceti osmi pátračům 
se podařilo pětici známé chlapecké party v životní 
velikosti nalézt a splnit všechny podmínky nutné 
k zařazení do soutěže. Rychlé šípy se skrývaly po 
celou dobu na balkonu jednoho ze „stínadelských“ 
domů, který bylo možné spatřit z ulice Růžová. 
Akce se kromě jevíčských zúčastnili také hledači 
z Velkých Opatovic, Jaroměřic, Biskupic, Konice  
a Brna. Perličkou byla návštěva pátrací skupiny 
„Bratrstva kočičí pracky“ složená z řad členů Aka-
demie Jaroslava Foglara z Prahy.
Na závěrečném setkání, které se uskutečnilo  
17. 12. v jevíčské synagoze, bylo vylosováno  
6 šťastných výherců, kteří dostali speciální ceny  
v podobě knih a komiksů věnovaných SpJF.  
S prázdnou neodešel nikdo, protože každý, kdo se 
soutěže zúčastnil, dostal několik drobností věno-
vaných Sdružením a městem Jevíčkem. Dle reakcí 
soutěžících se hra líbila, a proto je pravděpodobné 
její opakování i v příštím roce.

Za SpJF Petr Prosser

MUDr. Ivana Křížová
NEORDINUJE 14. 2. 2020  

–  2. PÁTEK V MĚSÍCI

MUDr. Zuzana Šedrlová
NEORDINUJE 7.2.  

– 1. PÁTEK V MĚSÍCI
17. – 21. 2. 2020 – DOVOLENÁ

zástup pouze akutní stavy  
MUDr. Křížová, MUDr. Trčková
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Římskokatolické farnosti Chornice a Jevíčko 

Vás srdečně zvou na  

4. Farní ples 

 

v sobotu 22. února 2020 

od 20:00 hodin v Kulturním domě v Chornicích 
 

K tanci a poslechu hraje skupina „STOFKA“.  

Těšit se dále můžete na:  

• Předtančení 
• Překvapení večera 

• Bohatou soutěž o ceny  
• Vynikající občerstvení  

 

Vstupenky v předprodeji u p. Knollové od 20. ledna 2020 (Chornice)  
tel.:  461 322 038 

Cena vstupenek v předprodeji: s večeří 230,-Kč /bez večeře 100,-Kč  
Cena vstupenek na místě: s večeří 250,-Kč /bez večeře 120,-Kč 

Vstupenky s večeří můžete objednávat do 16. února 2020 u p. Knollové 

Pronajmu nebytový prostor v 1. patře 
budovy Třebovská 809, Jevíčko (Hruška). 

Prostory 20 m2 – 60 m2, možno i spojit. 
Vhodné jako prodejní prostory, kanceláře, výrobní 

činnost, ordinace, … Telefon 602 751 543.

Hledám domek nebo chalupu se zahradou okolo 
Chornic, Březinek či Hartinkova. 

Může být i horší stav. Tel.: 728 612 878.

Učitel koupí dům v blízkosti školy. 
Nabídněte. Tel.: 703 128 787.

Nabídka pronájmu městské chaty
Město Jevíčko nabízí k pronájmu městskou  

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

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

MĚSTO JEVÍČKO
nabízí k odprodeji nepotřebný majetek – vybouraná plastová 
okna s rámem, výrobce VPO Protivanov. Stáří 10 let, izolační 

dvousklo, rozměr 150 x 180 cm. Cena 1 ks 500,- Kč. Bližší  
informace na emailu duchacek@jevicko.cz, tel. 739 425 442.

Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku

Vážení občané, na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zem-
ní urnové hroby. Pronájem hrobového místa je možný do-
hodnout na Městském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany  
Mlčochové. Město Jevíčko umožnilo zpracovateli Kameno-
průmysl Komárek s. r. o., Letovice umístit na urnové hroby 
kamenné obložky, jejichž odkup je možný dohodnout se zá-

stupci uvedené firmy, kontakty 
viz www.kameno-komarek.cz.
K dispozici jsou jak kamenem 
neobložená, tak obložená hro-
bová místa.

Vedení Města Jevíčka

BEZPLATNÉ POSKyTNUTÍ ZAHRADNÍHO  
KOMPOSTÉRU OD MĚSTA JEVÍČKO

Podmínky pro poskytnutí kompostéru
- kompostéry budou vydávány občanům  

a firmám, kteří jsou vlastníky, spoluvlast-
níky nebo nájemci pozemků u rodinných 
domů, bytových domů, firem a pozemků 
v zahrádkářských koloniích v Jevíčku nebo 
Zadním Arnoštově 

- kompostéry musí být umístěny na pozem-
cích v katastrálních územích města Jevíč-
ka, lze je umístit pouze na zahrady, nikoliv 
na veřejná prostranství

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

- žadatelé, kteří si již kompostér vyzvedli, si mohou vyzvednout 
kompostér další

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

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

- kompostér bude ve výpůjčce do 31. 12. 2023, po uplynutí 
doby výpůjčky přejde kompostér do vlastnictví občana

- formulář smlouvy k předvyplnění je v elektronické podobě ke 
stažení na www.jevicko.cz na úřední desce nebo v tištěné po-
době na Turistickém informačním centru Jevíčko, Palackého 
nám. 1, Jevíčko

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

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

- smlouvu může podepsat za žadatele i zmocněnec na základě 
plné moci

- kompostéry se budou vydávat ve dvoře Domu hasičů, Jevíčko, 
č. p. 466 (vstup z ulice K. H. Borovského) po předložení evi-
denčního čísla, které žadatel obdrží při podpisu smlouvy

Výdej kompostérů
- po dohodě na tel. čísle 739 425 442 nebo e-mailu duchacek@

jevicko.cz

Povinnosti občana, kterému byl poskytnut kompostér 
- po dobu výpůjčky je občan povinen udržovat kompostér v ta-

kovém technickém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost 
a použitelnost

- po dobu výpůjčky musí být kompostér označen přiděleným 
evidenčním číslem

- po dobu výpůjčky musí občan umožnit oprávněnému zástupci 
provést kontrolu umístění kompostéru a jeho využití

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě zničení nebo 
poškození uhradit na vlastní náklady jeho opravu, nebo výmě-
nu jednotlivých dílů

- po dobu výpůjčky je občan povinen v případě neopravitelné-
ho poškození či ztrátě kompostéru uhradit plnou cenu kom-
postéru ve výši 2.761 Kč do 30 dnů 

Město Jevíčko nebude zajišťovat rozvoz kompostérů, tento si 
musí zajistit žadatel ve vlastní režii.

Vedení města Jevíčka



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

16 /  Únor 2020

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

DUBOVÉ BRIKETY                
Dřevěné BRIKETY čistě z dubu bez dalších příměsí a pojiv 
(délka +/- 8 cm, průměr 8 cm, tzv. PUK). 
Pytel PE 15 kg  85,- Kč/ks   
Volně ložené (sypané)  4,50 Kč/kg 
Mob.: 777 588 659 
www.garanto.cz, garanto@email.cz     
Sklad: GARANTO s. r. o., Olomoucká 774, 569 43 JEVÍČKO 
(ROZVOZ A DOPRAVA DLE DOHODY)  
IČ: 24207038, DIČ: CZ24207038, uvedené ceny jsou vč. 15 % DPH. 
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Město                      částka
Bělá u Jevíčka, Smolná 9 982,00 Kč
Bezděčí u Letovic 2 610,00 Kč
Bezděčí u Trnávky 11 709,00 Kč
Biskupice 13 171,00 Kč
Bohdalov 3 620,00 Kč
Borotín u Boskovic 9 812,00 Kč
Borušov 4 435,00 Kč
Brťov 3 064,00 Kč
Březina, Šnekov 11 145,00 Kč
Březinky 5 592,00 Kč
Deštná 10 387,00 Kč
Dětřichov u Moravské Třebové 4 652,00 Kč
Dlouhá Loučka 7 904,00 Kč
Gruna 5 917,00 Kč
Hartinkov 9 682,00 Kč
Chornice 26 957,00 Kč
Janůvky 3 526,00 Kč
Jaroměřice 33 863,00 Kč
Jevíčko, Zadní Arnoštov 95 949,00 Kč
Korbelova Lhota 2 281,00 Kč
Křenov 6 806,00 Kč
Kunčina 19 755,00 Kč
Lázy 4 519,00 Kč
Linhartice 13 783,00 Kč
Malá Roudka 8 364,00 Kč
Malíkov 3 462,00 Kč
Městečko Trnávka 24 469,00 Kč
Mezihoří 2 921,00 Kč
Mladějov na Moravě 13 315,00 Kč
Moravská Třebová 138 823,00 Kč
Pacov 3 544,00 Kč
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka 5 929,00 Kč
Přední Arnoštov 2 139,00 Kč
Radkov 5 510,00 Kč
Roubanina 5 190,00 Kč
Rozstání 8 182,00 Kč
Rychnov na Moravě 19 166,00 Kč
Slatina 6 123,00 Kč
Stará Roveň 2 731,00 Kč
Staré Město 14 867,00 Kč
Staré Město - Petrušov 2 220,00 Kč
Staré Město - Radišov 1 480,00 Kč
Svárov 3 702,00 Kč
Třebařov 14 054,00 Kč
Úsobrno 11 561,00 Kč
Útěchov 5 552,00 Kč
Velká Roudka 4 751,00 Kč
Velké Opatovice 89 992,00 Kč
Víska u Jevíčka 5 000,00 Kč
Vranová Lhota 8 811,00 Kč
Vrážné 4 100,00 Kč

Tříkrálová sbírka 2020 hlásí rekord: 737 149 Kč!
(Moravská Třebová 16. 1. 2020) - V době od 3. 1. do 13. 1. proběhla v obcích regionu 
Moravskotřebovsko, Jevíčsko a po třetí také na území Velkých Opatovic a přilehlých 
obcích opět Tříkrálová sbírka. Sbírka má tři roviny - tou první je nést radostnou zvěst  
a požehnání do domácností, tou druhou je šíření charitativnosti, solidarity s lidmi  
v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství. 

Do více jak 50 měst, vesnic a vesniček vyšlo s koledou na rtech celkem 171 skupinek, 
což je přes 550 koledníků! Celkový výnos sbírky v rámci zmíněného území činí část-
ku 737 149 Kč, což je o 95 830 Kč více než v loňském roce. Jde tak o nejvyšší výtěžek  
v historii pořádání Tříkrálové sbírky.
Všem koledníkům, dospělým i dětem patří náš velký dík! Srdečně děkujeme všem, 
kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordi-
nátorům a charitním pracovníkům, starostům, starostkám a zaměstnancům obecních 
úřadů, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům, školám, školkám a mnoha dalším 
dobrovolníkům. V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také klienti Charity, 
školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Letošní sbírku ve spolupráci s Římskokatolickou farností Moravská Třebová, Řádem 
menších bratří Františkánů, Římskokatolickou farností Jevíčko a městem Jevíčko opět 
doprovodily dva koncerty, na kterých vystoupili Kateřina Hloušková, Lenka Zahrad-
níková, Lucie Mičková, Moravskotřebovský kvartet (Ivan Hřebabetzký, Robert Kelnar, 
Dagmar Jánská, Antonín Havelka), sbor Young Voices a sbor Fermáta pod vedením 
Petry Burdové a Velký dechový orchestr ZUŠ Letovice pod vedením pana dirigenta 
Petra Křivinky.

Odměnou pro koledníky je pak tříkrálové bruslení a tříkrálové kino, kterými chceme 
poděkovat zejména dětským koledníkům.

Srdečné poděkování patří bezpochyby také všem štědrým dárcům, kteří nám 
projevili svou důvěru.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřeb-
ným rodinám a občanům z regionu, na pořízení zdravotních pomůcek pro půjčovnu 
zdravotních pomůcek a na další rozvoj dobrovolnického centra.

Máme radost, že se Tříkrálová sbírka trvale zapsala do podvědomí občanů a je z ní  
v našem regionu pěkná tradice.

Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová
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             Vzpomínka 
Dne 1. 1. 2020  

uplynulo 15 let,  
co nás navždy opustila 

naše milovaná maminka  
a babička, 

paní Hana 
Slouková.

S láskou vzpomíná syn Daniel s rodinou.

Společenská rubrika
leden 2019

Naši jubilanti: 

Pešková Anna 
Šnoblová Helena
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Obec Biskupice
Návštěva sv. Mikuláše v Biskupicích

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 v podvečer se Biskupicemi rozléhalo řinčení čertovských řetězů  
a andělské cinkání zvonečků. Děti zvědavě vyhlížely z oken. Co se děje? V tom spatřily sv. Mi-
kuláše se zlatou berlí a s nůší plnou velikých balíčků. Vedle sv. Mikuláše kráčel anděl se zla-

tým košíkem v jedné ruce a s „Knihou 
hříchů“ v druhé ruce. Za sv. Mikulášem 
a andělem pobíhali tří velcí, chlupa-
tí a umounění čerti. Pan Mikuláš se 
svojí družinou postupně navštívil 49 
dětí v jejich příbytcích. Anděl nahlížel 
do „Knihy hříchů“ a upozorňoval na 
drobné prohřešky dětí (rozházené ob-
lečení, neuklizené hračky, odmlouvání 
rodičům, nečištění zoubků....), ale také 
některé děti chválil, že se snaží v rámci 
svých možností pomáhat rodičům. Do-
konce některé děti přesvědčovaly pana 
Mikuláše, že jsou malé a trochu zlobit 
mohou, ale až vyrostou a budou vel-
cí, už zlobit nebudou a budou pořád 
hodní - tak doufáme, že jim to před-
sevzetí vydrží. No a samozřejmě, že 
menší děti měly připravené pro pana 
Mikuláše a jeho doprovod básničky, 
písničky a větší děti perlily znalostí vy-
jmenovaných slov a znalostí násobilky. 
Za to obdrželi všichni velké balíčky 
plné sladkostí. Čerti, aby nebyli poza-
du, tak dětem rozdávali pekelné ba-
revné kuličky. Při odchodu sv. Mikuláš, 
anděl a čerti slíbili dětem, že je za rok 
zase navštíví.

Helena Neuerová, ČČK 

Masopustní  
průvod 2020 

pozvánka
Všechny Vás (malé i velké) srdečně zveme 
na tradiční, již několik desítek let pořádaný, 
masopustní průvod v naší vesnici. Letos se 
„Masopust“ uskuteční 

v sobotu 22. února 2020. 
První okruh se půjde Flintór a Zálesí, sraz 
masek u hasičky v 11:30 hod. Druhý okruh 
- sraz masek ve 14:00 hod. také u hasičky  
a půjdou se jenom Biskupice. Druhý okruh je 
hlavně pro malé děti s rodiči. Ve 12:00 hod. 
všichni společně odejdeme k panu starosto-
vi získat povolení, abychom se mohli všich-
ni veselit tak jak se sluší a patří v den ma-
sopustu. Ukončení masopustního průvodu 
bude ve večerních hodinách (cca okolo 20. 
hodiny) v „kulturní místnosti“ – technické 
zázemí obce. Nebude chybět kulturní pro-
gram „Pochovávání basy“. Připraveno bude 
též občerstvení, bohatá tombola a hudba  
k tanci i poslechu.
Takže určitě přijďte v hojném počtu, těšíme 
se na Vás.

Helena Neuerová, ČČK

Tříkrálová sbírka 
V sobotu 6. ledna 2020 jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní  charity Moravská Třebová 
celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2020.  Projekt Tříkrálové sbírky již několik let pomáhá 
všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou 
v našem regionu, jsou opět použity na pomoc našeho regionu. Kde konkrétně, můžete zjistit na 
webových stránkách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/ V naší obci bylo vyko-
ledováno 13.171,-Kč. Děkujeme. 

Rád bych touto ces-
tou poděkoval všem 
dárcům, pomocní-
kům a koledníkům, 
že jim nejsou lhostej-
né osudy lidí v nouzi 
a podpořili tak Tří-
královou sbírku svý-
mi dary. Jako podě-
kování pro koledníky 
a ty, kteří se podíleli 
na organizaci sbírky, 
připravila OCHMT 
bruslení na zimním 
stadionu v Moravské 
Třebové a projekci 
pohádky v kině. Dě-
kuji otci Pawlovi za 
požehnání, paní Lex-
manové, hlavní ko-
ordinátorce OCHMT, 

dále pak koledníkům Aličce, Emičce a Nelince, Karolínce, Adélce a Aničce K., Marečkovi, Jareč-
kovi, Tobiáškovi, Honzikovi, Gitušce a Libušce, doprovodům Aničce N., Lucii, Libuši. 

Filip Procházka, místostarosta obce
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Odpady v obci v roce 2020
Vážení spoluobčané,
z důvodu legislativních změn vydala obec novou obecně závaznou vyhlášku obce Biskupice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Bohužel po 11 letech, kdy obec poplatek ve výši 450,-Kč 
nenavyšovala, jsme museli přistoupit k navýšení poplatku na částku 550,-Kč na poplatníka, protože z důvodu legislativních změn byl mimo jiné 
navýšen poplatek za skládkování z 500,-Kč/t na 800,-Kč/t (v dalších letech má být tento poplatek dále navyšován). Dále obec bude muset začít 
platit za likvidaci bioodpadu u čistírny, kdy do konce roku 2019 byla tato likvidace prováděna zemědělským družstvem Jevíčko zdarma, ale z 
důvodu ukončení udržitelnosti dotací je likvidace bioodpadu družstvem zpoplatněna. Aby obec udržela výši poplatku na pokud možno únosné 
výši, zavedli jsme od listopadu 2019 nový systém evidence odpadu a způsob třídění plastů. Také jsme v lednu 2020 pořídili nový paketovací lis, 
kterým chceme zajistit likvidaci papíru lisováním do balíků, aby byl snížen objem vyvážení a tím došlo k úspoře. Později možná dojde také k liso-
vání plastů. O případných změnách vás budeme informovat. 
V tabulce uvádíme přehled plateb za odpady v obci Biskupice v letech 2009 – 2019 (poplatek byl 450,-Kč na poplatníka) včetně předpokladu na 
rok 2020 (poplatek 550,-Kč), z které je patrné, že obec vždy na likvidaci odpadů doplácí. 

rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014

náklady 269 255,00 Kč 273 404,00 Kč 271 387,00 Kč 276 294,00 Kč 283 240,00 Kč 277 836,00 Kč

výnosy 238 566,00 Kč 245 832,00 Kč 259 470,00 Kč 264 205,00 Kč 275 697,00 Kč 289 457,00 Kč

obec doplácí z rozpočtu 30 689,00 Kč 27 572,00 Kč 11 917,00 Kč 12 089,00 Kč 7 543,00 Kč -11 621,00 Kč

sazba poplatku 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč

doplatek obce na 1 poplatníka 66,00 Kč 59,00 Kč 25,00 Kč 26,00 Kč 16,00 Kč -27,00 Kč

       

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 předpoklad

náklady 284 520,00 Kč 288 983,00 Kč 291 053,00 Kč 295 498,00 Kč 331 314,00 Kč 404 150,00 Kč

výnosy 273 027,00 Kč 268 210,00 Kč 271 472,00 Kč 283 250,00 Kč 294 222,00 Kč 338 400,00 Kč

obec doplácí z rozpočtu 11 493,00 Kč 20 773,00 Kč 19 581,00 Kč 12 248,00 Kč 37 092,00 Kč 65 750,00 Kč

sazba poplatku 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 450,-Kč 550,-Kč

doplatek obce na 1 poplatníka 26,00 Kč 46,00 Kč 43,00 Kč 26,00 Kč 76,00 Kč 135,00 Kč

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

Obec Biskupice - rozpis svozů SKO (popelnice)  
a plasty (pytle) v roce 2020

SKO (popelnice) plasty (pytle)

středa čtvrtek

leden 8. 22. 16.

únor 5. 19. 13.

březen 4. 18. 12.

duben 1. 15. 29. 9.

květen 13. 27. 7.

červen 10. 24. 4.

červenec 8. 22. 16.

srpen 5. 19. 13.

září 2. 16. 30. 10.

říjen 14. 28. 8.

listopad 11. 25. 5.

prosinec 9. 23. 3.

UPOZORNĚNÍ - úhrada  
poplatku za svoz a likvidaci  

komunálního odpadu, úhrada 
poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního od-
padu dle OZV v roce 2020 a to ve výši 550,-
Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle 
této vyhlášky je splatný jednorázově a to nej-
později do 30. dubna příslušného kalendář-
ního roku nebo ve dvou stejných splátkách, 
vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kance-
láři OÚ (v úřední dny úterý, středa) nebo na 
účet č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodne-
te pro platbu přes účet jako VS uveďte číslo 
domu. Občané Zálesí uvedou před číslo domu 
2  (např. Zálesí  1 VS 21). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa  - sazba  
poplatku za jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za 
druhého a každého dalšího psa činí poplatek 
200,-Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. dubna 
příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny 
v OZV, které jsou zveřejněny na webu obce, 
případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Informace z evidence obyvatel

Rok Stav
k 1. 1.

Počet 
narozených

Počet 
přihlášených 

k TP
Počet 

zemřelých
Počet 

odhlášených 
z TP

Stav 
k  31. 12.

2019 875 6 14 12 28 855

Věkové složení obce k 31. 12. 2019

Pohlaví 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59

Ženy 21 51 63 39 80 56

Muži 19 45 78 53 62 80

Celkem 40 96 141 92 142 136

60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Celkem

Ženy 51 44 21 2 0 428

Muži 50 34 5 1 0 427

Celkem 101 78 26 3 0 855

Svozy plastového odpadu:

měsíc 1. liché úterý
únor 11. 2.

březen 10. 3.
duben 7. 4.
květen 5. 5.
červen 2. 6.

červenec 14. 7.
srpen 11. 8.
září 8. 9. 
říjen 6. 10. 

listopad 3. 11.
prosinec 1. 12.

Naši jubilanti v měsíci  
únoru: 

 Jaroslava Markusová
 Alena Fiebichová
 Josef Krč
 Jaroslav Vykydal
 Petr Jarkovský
 Zdeněk Havlíček
 Zdenka Šaršonová

Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.
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Beseda s důchodci
Tradiční beseda s důchodci připadla letos na 
15. prosince, tedy na třetí adventní neděli. 
Společenský sál byl zaplněn do posledního 
místa a zúčastnění se mohli těšit na dobré 
jídlo a pití, o které se postaral tým pana Tro-
jana. Bohatou tombolu nám pomohli zreali-
zovat naši štědří sponzoři. Kulturní program 
vhodně doplnilo taneční vystoupení ZUŠ Je-
víčko a hudbu k poslechu i tanci zajistil pan 
Nepeřil.
Dobrá nálada a spokojenost byla velkou od-
měnou pro Sbor pro občanské záležitosti.
Tímto děkuji obci Jaroměřice, SPOZ, sponzo-
rům a pohostinství pana Trojana, že jsme se 
měli možnost při této události všichni znovu 
sejít a utužit tak dobré vztahy.

Předsedkyně SPOZ Andrea Kosinová

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únoru své významné narozeniny oslaví:

LEOPOLD gLOC
LADISLAV JANOUŠEK
LUDMILA KALINOVÁ
ERICH KOVÁŘÍK
LUDMILA POSPÍŠILOVÁ

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

K jaroměřickým se přiřazují  
noví občánci

BÁRA HAVLÍČKOVÁ
VÁCLAV KUBÍN
MARIKA MLČOCHOVÁ

Přejeme zdraví a radost ze života 
dětem i rodičům.

Adventní koncert 
K vánočnímu času neodmyslitelně patří koncer-
ty k uctění narození malého Ježíška a jeho ma-
minky. Na toto téma se uskutečnil v Jaroměřicích 
22.12.2019 velmi působivý a dojemný děkovný 
adventní koncert. Pod vedením Bc. Hartlové jej 
nezištně připravili účinkující  z Knínic. Za nádher-
né vystoupení s dojemnou a s okázalou dětskou 
scénkou k ohlášení početí Božího syna upřímně 
všem účinkujícím a účastníkům koncertu srdečně 
děkují členové nadačního fondu v Jaroměřicích.

Předseda NF Jan Lexman

Tříkrálová sbírka 2020
V letošním roce se devátého ročníku tříkrálové sbírky účastnilo rekordních 10 skupinek. V Ja-
roměřicích a Nových Dvorech koledovalo 26 dětí, z toho 3 ze školky. Z deseti vedoucích si našli 
čas na dobročinnou věc jedna studentka, sedm dospěláků a na pomoc nám přispěchaly dvě 
šikovné mladé dámy z Boskovic a Jevíčka. Všem patří velký dík! Upřímně děkujeme i všem spo-
luobčanům, kteří na pomoc potřebným přispěli částkou 33 863,- Kč, což je o 3 413,- Kč více 
než loni! Všem lidem dobré vůle Pán Bůh zaplať a přejeme hojnost Božího požehnání a zdraví 
v roce 2020. 

asistentka TKS

Děkuji představitelům obce  
i všem, kteří mně osobně nebo 
písemnou formou blahopřáli  

k 100. výročí narození.
Julie Rovnerová 
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7. 2. POHÁDKOVÝ SVĚT HANy KOZUBOVÉ, pátek, 18:00, 
VS.  Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením Šimona 
Knápka. Výstava bude přístupná v půjčovní době 
knihovny do 13. 3. 2020.

15. 2.  VOLNÁ DÍLNA PATCHWORKU,  sobota, od 9:00, VS. 

16. 2. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle  
9:00-14:00, VS.

20. 2. SNÍDANĚ S DĚDEČKy A BABIČKAMI, čtvrtek, 8:00, VS. 
Ranní čtení dětí z první třídy s babičkami a dědečky.

22. 2. 1. ŠKOLNÍ PLES, sobota, od 20:00, Hanácká krčma.
Soutěž o hodnotné ceny, vystoupení orientální 
tanečnice, předtančení ZUŠ Jevíčko. K poslechu  
a tanci hraje kapela Duo Bernardynos. Vstupné 120 Kč, 
předprodej v ZŠ a MŠ.

23. 2. KREJČOVSKÝ SALON, neděle, zájezd do Moravského 
divadla v Olomouci. Cena: 335,-Kč (240,- vstupenka, 
dopravné 95,-). Odjezd autobusu v 16:40 z Biskupic, 
16:50 z Jevíčka, 17:00 V. Opatovice, 17:10 Jaroměřice.

Knihovna otevřena úterý od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:30, 
středa od 8:00 do 11:30 a 12:00 do 15:00 a v pátek od 8:00 
do 11:00 a 12:00 do 17:00.
Kontakty: http://www.jaromerice.cz/knihovna, 
tel: 778 086 380, knihovnajaromerice@centrum.cz

PROgRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
ÚNOR 2020

Vernisáž fotografií Renaty Vaculové
Letošní výstavní sezóna byla zahájena vernisáží fotografií jaroměřic-
ké fotografky Renaty Vaculové. Výstava ukazuje průřez její tvorbou, 
kde je největší pozornost věnována portrétní ateliérové fotografii. 
Prohlédnout si tu můžete ale i krajinky, makrofotografie přírody, re-
klamní fotky a snímky jaroměřických staveb. Vernisáž přilákala mnoho 
návštěvníků, kteří si mohli poslechnout hudební vystoupení Evy Ko-
lískové, která zahrála na housle, a Ladislava Šišky, který ji doprovodil 
na neobvyklý buben Djangar pan. Akce se tak stala příjemnou oslavou 
nastupujícího roku.

SPOZ a Obecní knihovna
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH (157,30 
Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

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

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

email: zouharhonza@email.cz.

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.

Finančně zajištění manželé koupí byt. 
Tel.: 731 371 562.


