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MĚSTO JEVÍČKO ZAVÁDÍ ADRESNÉ  
TŘÍDĚNÍ ODPADU

Město Jevíčko se rozhodlo využít dotační výzvu na pořízení nádob na tříděné složky komunál-
ního odpadu. Obyvatelé města tak v letošním roce čeká zavedení adresného třídění papírového 
a plastového odpadu. Domácnosti, které si o přidělení nádob zažádaly, tak dostanou ke své ná-

době na směsný komunální odpad ještě další dvě nádoby o objemu 240 l. Domácnostem se tak 
podstatně zvýší komfort ve třídění odpadu. Nádoby na tříděný odpad budou zároveň vybavené 
tzv. RFID technologií, která umožní evidovat svážený odpad. Stejná technologie bude v průběhu 
roku zavedena i pro stávající nádoby na SKO.

V návaznosti na tuto změnu se domácnostem výhledově sníží frekvence vyvážení nádob směs-

ného komunálního odpadu. Svoz tříděných složek bude z počátku v rámci testovacího provozu 
probíhat ve frekvenci jednou za měsíc a město bude v prvních měsících sledovat a vyhodnocovat 
data. Poté frekvenci svozu tříděných složek optimalizuje pro co nejefektivnější využívání napl-
něnosti nádob. Plánované kroky jsou systematickou přípravou na nově nastupující legislativní 
změny a celkový konec skládkování v roce 2030. 

Proč se něco mění? 
Cílem zaváděné změny je v první řadě zvýšení komfortu občanů při nakládání s odpady. Občané 
již nebudou muset docházet s tříděným odpadem do sběrných hnízd nebo na sběrný dvůr, ale 
budou moci třídit v pohodlí domova. Sběrná místa sice i nadále zůstanou zachována, do bu-

doucna ale se zaběhnutím systému adresného třídění dojde k jejich redukci. Dalším důvodem je 
pak finanční stabilizace odpadového hospodářství města. V roce 2021 je základní sazba poplat-
ku za odpady ve výši 630,- Kč za občana, ale vzhledem k již zmíněné nové odpadové legislativě 
v ČR, která samosprávám do dalších let jasně stanovuje kvóty, které musí plnit, aby se jim dále 
nezvyšoval poplatek za skládkování, je zavedení adresného třídění nezbytným krokem pro jejich 
plnění a předcházení dalšímu případnému navyšování poplatku občanům. Na základě analýz 
složení směsného komunálního odpadu navíc víme, že právě plast a papír jsou vedle bioodpadu 
největším problémem, a proto se město právě na tyto složky zavedením adresného sběru za-

měřuje. 

Evidence odpadu 
Se zavedením systému sběru tříděného odpadu od dveří začne město současně evidovat vy-

produkované odpady. Každá nádoba na papírový a plastový odpad bude 
označena tzv. RFID čipem, který bude při svozu automaticky načten do 
evidenčního systému. Díky evidenci město získá data potřebná k optima-

lizaci odpadového hospodářství. Vedle nádob na tříděný odpad bude ná-

sledovat také označení nádob na směsný komunální odpad. Do budouc-

na tak bude možné lépe pracovat s poplatkem za odpady, přizpůsobovat 
množství a velikost nádob a v neposlední řadě také efektivně nastavovat 
frekvenci svozů.

pokračování na str. 2
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klášterem, už víme, jeho revitalizací bude 
dokončena celková rekonstrukce ulice 
Soudní. A protože se nacházíme v útro-

bách kulturní památky, rádi bychom na 
financování stavebních úprav využili do-

tační prostředky z Ministerstva kultury. 
Už mnohokrát jsme se přesvědčili, že 
pro rozvoj města je včasná a systematic-

ká příprava projektů důležitá, tak aby je 
šlo v případě vhodného dotačního titulu 
využít.
Ale zpět k roku osobností, jedním z inici-
átorů obnovy muzea v Jevíčku a jedním 
ze zakladatelů Historicko-vlastivědné-

ho kroužku Malá Haná na počátku de-

vadesátých let byl Ing. Jan Suchomel. 
Toto sdružení nadšenců navazovalo na 
činnost někdejšího muzejního spolku  
a vyvíjelo činorodé aktivity. Pana Sucho-

mela jsem znal osobně, znám také jeho 
publikace k muzeu, Jevíčku a Malé Hané. 
Při vzniku naučné stezky „Městský okruh“ 
v roce 2008 byl on jedním z inspirátorů 
a cenných lektorů. Správcování muzea se 
pak věnoval až do doby těsně před svou 
smrtí. O spletité, ale zajímavé a pestré ži-
votní cestě pana Suchomela podají svě-

dectví příští Iniciály 
a jeho medailonek 
nebude chybět ani  
v připravované knize. 

S přáním všeho dob-

rého v této nedobré 
době Miroslav Šafář

Osobnosti hodné vzpomínání
Milí čtenáři zpravodaje, 
jistě jste zaznamenali kromě nové ba-

revnosti titulní strany také logo „Roku 
osobností malohanácké metropole“. 
Rok 2021 je dalším tematicky zaměře-

ným rokem, kdy pro letošek se bude-

me soustředit na významné osobnosti 
spojené s naším městem a regionem. 
Po loňském roce věnovaném paměti ži-
dovské budeme tyto výrazné individu-

ality připomínat zejména na stránkách 
literární a vlastivědné přílohy Iniciály 
pod kuratelou Rudolfa Berana. Součas-

ná situace nepřeje velkorysým plánům,  
a řešit podrobnou dramaturgii je ošid-

né. Proto chceme soustředit rok osob-

ností do tří hlavních pilířů. 
Vedle zmíněných Iniciál s historicko-

-vlastivědnými texty erudovaných au-

torů, z nich vzpomeňme například his-

torika Michala Schustera, pracujeme již 
od loňského roku na vydání populárně 
naučné knihy o osobnostech Jevíčska  
a jeho okolí. Autorem bude Oldřich 
Koudelka spolupracující s námi již na 
vydařené knize „Jevíčko“, která spatřila 
světlo světa v jubilejním roce 2018. Tře-

tím pilířem pak bude multižánrový fes-

tival Jevíčkovění, který po zkušenostech 
z loňského roku plánujeme komorněj-
ší, ale unikátní díky zapůjčení výstavy  
o urbanistickém odkazu českého Krále 
Přemysla Otakara II., jež dal vzniknout 
mnoha českým a moravským městům. 
Součástí prezentace budou také kopie 
pohřebního jablka a žezla panovníka 
zahynuvšího v bitvě na Moravském poli 
26. srpna 1278.
K tématu osobností nutno přiřadit téma, 
kterému se taktéž věnujeme delší dobu 
a které nebylo na stránkách zpravodaje 
ještě dostatečně zmíněno. A sice „Kam 
s ním?“ Tedy s muzeem, jehož stávající 
prostory využívané od dob obnovení 
muzea v roce 1998 stále působí pro-

vizorním dojmem. V běžném roce bez 
epidemiologických omezení navštíví 
muzeum 800 až 1000 návštěvníků, což 
není při jednom otevíracím dni týdně 
úplně málo. Úplně málo nemáme také 
v muzeu sbírkových předmětů, je jich 
cirka 1.400 kusů. Zásadní je však sta-

vební kvalita prostředí muzea, o které ví 
své jeho vedoucí, bojující dlouhodobě  
s vlhkostí a dalšími nešvary. 
I proto jsme se rozhodli do budoucna 
využít přízemní prostory po bývalé jí-
delně a vývařovně v prelatuře kláštera 
a umístit sem výhledově muzejní sbír-
ky a exponáty. Za tímto účelem město 
aktuálně nechává zpracovat stavební 
dokumentaci a rozpočtové náklady na 
adaptaci těchto prostor. Přičemž jak 
bude vypadat úprava prostoru před 

Okénko radních Společenská rubrika 
Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci březnu 2021  
oslaví významné životní jubileum 

Josef Geršl
Jiří Řikovský
Josef Votava
Antonín Kubín
Květoslava Kejzlarová
Vlastimil Hebelka
Věra Krejčí
Eva Skácelová
Marie Sauerová
Drahomíra Kobelková

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT?

Distribuce nádob
Distribuce nádob bude probíhat od května.  
O jejím přesném začátku a místech, kde si 
občané budou moci nádoby vyzvednout 
zdarma, budeme včas informovat. V rámci 
dotačního projektu město pořídilo 600 ná-

dob od každého druhu. Pro bytové domy 
budou přiděleny kontejnery. Při jejich předání  
občané podepíší smlouvu o zápůjčce s tím, že 

po uplynutí pěti let nádoby přejdou do jejich 
vlastnictví. Zažádat si o přidělení nádob mo-

hou domácnosti do konce března. 
Pevně věříme, že občané výhody nového 
systému ocení a budou ke svým odpadům 
přistupovat zodpovědně. Vedení města je 
přesvědčeno, že nově zavedené změny nás 
dovedou k předem stanoveným cílům. Naše 
odpady už nemusí dále zatěžovat skládky  
a poplatky za odpady se nebudou muset do 
budoucna razantně navyšovat. O dalších kro-

cích Vás budeme včas informovat.
Ve spolupráci s JRK Česká republika s. r. o. 

vedení města
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Cyklostezka Jevíčko – Velké Opatovice  
– jsme zase o krůček blíž

Vážení čtenáři zpravodaje,
29. 12. 2020 nabylo právní moc stavební povolení Městského úřadu Boskovice na společný 
projekt měst Velkých Opatovic a Jevíčka, a to „VÝSTAVBA SPOLEČNÉ STEZKY Jevíčko – Vel-
ké Opatovice“. Projekt vč. všech náležitostí a dokladů zpracovávala společnost TRDesign  
s. r. o. Hradec Králové. V současné době je podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní in-

frastruktury ve spolupráci se společností EGRANT s.r.o., Hradec Králové. Teď musíme doufat  
a vyčkávat na stanovisko o přidělení dotace.  V případě přidělené dotace by mohly stavební 
práce být započaty v příštím roce. Do té doby budou probíhat přípravné práce pro realizaci, 
tedy výběrové řízení na dodavatele stavby.
Společná stezka mezi oběma městy bude vybudována jako smíšená, tedy pro pěší a cyklisty 
v šířce 2,50 m, nezpevněnou krajnicí širokou 0,5 m, jednostranným příčným sklonem 2 % 
a o celkové délce 3.072,80 m. V celém úseku této stavby je navrženo odvodnění a cyklo-

stezku přetínají přejezdová místa pro zemědělskou techniku. Celkové investiční náklady dle 
zpracovaného rozpočtu jsou ve výši 33,670 mil. Kč. Uznatelné náklady dotace jsou potom 
ve výši 30.403.038 Kč a požadovaný příspěvek SFDI dle žádosti je 25.842.582 Kč. Předpo-

kládaná výše dotace se pohybuje okolo 85 % z uznatelných nákladů akce. Reálné náklady 
však budeme znát až po výběrovém řízení, s největší pravděpodobností tedy již ve druhé 
polovině tohoto roku.
Tato investiční akce se společně připravuje již několik let a z výše uvedeného je zřejmé, že 
bude velmi finančně náročná. Bez dotace by naše města nemohla tuto akci zrealizovat. 
Proto pevně doufáme, že naše žádost uspěje a my budeme moci tento společný projekt 
úspěšně realizovat.  

Kateřina Gerbrichová a Dušan Pávek, starostové 

Obsluha hotovosti  
v pobočce Jevíčko

Vážení klienti,
pobočka Jevíčko, Palackého náměstí 12 
bude od 1. dubna 2021 v provozu bez 
pokladny.

Vybírat a vkládat hotovost u nás bu-

dete moci i dál – v pobočkovém ban-
komatu dostupném 24 hodin denně. 
Instalaci bankomatu pro vklad hotovosti 
připravujeme. Budete-li potřebovat po-

moc při jeho obsluze, naši bankéři Vám 
ochotně poradí.

Pokud je pro Vás příjemnější pokladní 
přepážka s obsluhou, veškeré vklady  
i výběry peněz i veškeré operace s vklad-

ní knížkou vyřídíte v naší pobočce Bos-
kovice, Masarykovo náměstí 15/14.

Všechny ostatní bezhotovostní a pora-

denské služby pobočky Jevíčko zacho-

váme beze změny a v nezměněné oteví-
rací době, kterou si můžete kdykoli ověřit 
na webových stránkách České spořitelny  
(www.csas.cz/pobocky).

Těšíme se na Vaši návštěvu,
Česká spořitelna

MUDr. Zuzana Šedrlová 
dovolená 17. 3. - 1. 4. 2021,  
sestra v ordinaci přítomna, 

proto v případě potřeby volejte, 
neordinuje 1. pátek  
v měsíci 5. 3. 2021

 Interní ambulance 

MUDr. Blahová
 neordinuje 3. pátek v měsíci  

19. 3. 2021
dovolená 1. 4. 2021

Tajemník MěÚ Jevíčko vyhlašuje výběrové řízení na pozici
„REFERENT INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ MěÚ JEVÍČKO

(INVESTIČNÍ TECHNIK)“
Podmínky výběru vhodného uchazeče 

včetně náležitostí přihlášky jsou k dispozici:
- na www.jevicko.cz

- na úřední desce městského úřadu,
- u tajemníka městského úřadu, 

tel. č.: 464 620 512, mob. č.: 737 261 119 
e-mail: sedlak@jevicko.cz

nebo při osobním jednání v budově městského úřadu.
Uzávěrka pro podání přihlášky se všemi 

náležitostmi a přílohami je do 11:00 hodin dne 15. 3. 2021.
Bc. Pavel Sedlák, tajemník MěÚ Jevíčko
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/26Z/2021 program 26. zasedání ZM kona-

ného dne 18. 1. 2021
2/26Z/2021 návrhovou komisi ve složení: 

 Mgr. Petr Votroubek, Mgr. Miloslav Pa-

rolek, Mgr. Petr Jedlinský
4/26Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 

rok 2020 č. 6
5a/26Z/2021 studii výstavby RD v lokalitě  

„U Kapličky“ v Jevíčku zpracovanou  
Ing. arch. Tomášem Slavíkem vč. upra-

vené trasy hlavní příjezdové komunika-

ce, která stanovuje závazné regulativy 
dle textové a výkresové části studie  
s rozhodnutím ponechat 2 pozemky 
pro potřeby města

6a/26Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Zvýšení odolnosti požární zbroj-
nice Jevíčko“, ve kterém nejvýhodnější 
nabídku ve výši 8.877.777,35 Kč bez 
DPH podal účastník LETOSTAV, spol.  
s r. o., Nádražní 12, 679 61 Letovice,  
IČ: 16343794

6b/26Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Zvýšení odolnosti požární zbrojnice 
Jevíčko“ mezi Městem Jevíčko a společ-

ností LETOSTAV, spol. s r. o., Nádražní 
12, 679 61 Letovice, IČ: 16343794 za 
částku 8.877.777,35 Kč bez DPH a po-

věřuje starostu podpisem smlouvy
6c/26Z/2021 cenovou nabídku Ing. Jana 

Krále, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy,  
IČ: 72899778 na výkon technického 
dozoru investora na akci „Zvýšení odol-
nosti požární zbrojnice Jevíčko“ za část-
ku 160.000 Kč bez DPH

6d/26Z/2021 uzavření příkazní smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a Ing. Janem 
Králem, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy,  
IČ: 72899778 na výkon technického 
dozoru investora na akci „Zvýšení odol-
nosti požární zbrojnice Jevíčko“ za část-
ku 160.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-

rostu podpisem příkazní smlouvy
6e/26Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 

Městem Jevíčko a Ing. Petrem Kolářem, 
Benešov 23, 679 53, IČ: 74646311 na vý-

kon autorského dozoru na akci „Zvýšení 
odolnosti požární zbrojnice Jevíčko“ za 
smluvní ceny dle zápisu a pověřuje sta-

rostu podpisem smlouvy
7a/26Z/2021 veřejný způsob volby člena rady 

města
7d/26Z/2021 přílohu č. 7 ke směrnici o ces-

tovních náhradách dle Zákoníku prá-

ce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky MPSV  
č. 589/2020 ze dne 21. 12. 2020

7e/26Z/2021 bezúplatný převod pozemku  
p. č. 5366 (150 m2) - trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí od podniku 
Československá automobilová doprava, 
Ústřední autobusové nádraží, st. pod-

nik „v likvidaci“, Křižíkova 345/4, Karlín, 
186 00 Praha 8 + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hod-

notě 2.000 Kč nabyvatelem + smlouvu  
o bezúplatném převodu mezi podni-
kem Československá automobilová do-

prava, Ústřední autobusové nádraží, st. 
podnik „v likvidaci“ a Městem Jevíčko 
o převodu pozemku p. č. 5366 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7g/26Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a firmou Eral - Les,  
s. r. o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, 
IČ: 07481632 o pěstební a těžební čin-

nosti v městských lesích, kupní smlou-

vu na dřevní hmotu do 31. 12. 2022 za 
ceny rušené SOD a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

7h/26Z/2021 koupi spoluvlastnických podílů 
o velikosti id. 1/18 k celku pozemku p. 
č. 154/4 (627 m2) - trvalý travní porost  
a pozemku p. č. 154/6 (670 m2) - trvalý 
travní porost a dále spoluvlastnických 
podílů o velikosti id. 1/36 k celku po-

zemků p. č. 1204/2 (739 m2) - ostatní 
plocha a p. č. 1205/7 (312 m2) - ostatní 
plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí za 
cenu 37.819 Kč od F*** R***, Moravská 
Třebová + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a F*** R*** na koupi 
spoluvlastnických podílů na pozemcích 
p. č. 154/4, p. č. 154/6, p. č. 1204/2 a p. 
č. 1205/7, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7i/26Z/2021 koupi spoluvlastnických podílů  
o velikosti id. 1/18 k celku pozemku  
p. č. 154/4 (627 m2) - trvalý travní porost 
a pozemku p. č. 154/6 (670 m2) - trvalý 
travní porost, oba v k. ú. Jevíčkopřed-

městí za cenu 29.061 Kč od A*** M***, 
Moravská Třebová + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodno-

tě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a A*** M*** na 
koupi spoluvlastnických podílů na po-

zemcích p. č. 154/4 a p. č. 154/6, oba  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7k/26Z/2021 pořízení změny č. 3 územního 
plánu Jevíčko

7l/26Z/2021 Mgr. Miroslava Šafáře jako zastu-

pitele určeného pro pořizování změny 
č. 3 územního plánu Jevíčko

7n/26Z/2021 prodej nově zaměřených po-

zemků p. č. 137/4 (113 m2) - ostatní 
plocha, p. č. 137/9 (241 m2) - orná půda 
a p. č. 138/3 (209 m2) - zahrada, vše  
v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. M*** D*** 
Olomouc za cenu 118.600 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-

jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a Ing. M*** D*** na prodej nově 
zaměřených pozemků p. č. 137/4, p. č. 
137/9 a p. č. 138/3, vše v k. ú. Zadní  
Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

7o/26Z/2021 záměr prodeje části pozemku 

p. č. 2734 - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov
7p/26Z/2021 kupní cenu části pozemku p. č. 

2734 - zahrada v k. ú. Zadní Arnoštov 
ve výši 150 Kč/m2

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/26Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Františka Bušinu a Bc. Jana Finsterleho

Zastupitelstvo města Jevíčko odvolává
7b/26Z/2021 z funkce radního Města Jevíčko 

Ing. Pavla Vykydala na jeho vlastní žá-

dost ke dni 31. 1. 2021

Usnesení 26. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 18. ledna 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko volí
7c/26Z/2021 zastupitele Ing. Jaroslava Ze-

zulu do funkce radního Města Jevíčko  
s účinností od 1. 2. 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
5b/26Z/2021 radu města zajištěním výběrové-

ho řízení na projekční práce na PD pro 
infrastrukturu s plánovanou výstavbou 
32 RD v lokalitě „U Kapličky“ v rozsahu 
dle zápisu

7j/26Z/2021 radu města hledat budoucí vyu-

žití budovy hasičky na pozemku p. č. st. 
65 v k. ú. Zadní Arnoštov

7m/26Z/2021 místostarostu zajištěním cenové 
nabídky na projektové zpracování změ-

ny č. 3 územního plánu Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
7f/26Z/2021 bod usnesení ZM č. 15/25Z/2020 

ze dne 14. 12. 2020 týkající se uzavření 
smlouvy o dílo mezi Městem Jevíčko  
a firmou Aleš Ertl, U Cihelny 658, Je-

víčko o pěstební a těžební činnosti  
v městských lesích, kupní smlouvu na 
dřevní hmotu do 31. 12. 2022 za ceny 
roku 2018 s navýšením o průměrné roč-

ní míry inflace dosažené v ČR v letech 
2018 a 2019

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
předložené zápisy a usnesení z 25. zasedání 
ZM, 54. a 55. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce prosince 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informace o probíhajícím hodnocení nabídek  
v rámci výběrového řízení na akci „Areál sběr-
ného dvora Jevíčko“
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
přehled čerpání dotací městem za rok 2020  
v celkové výši 18.963.860,17 Kč
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
souhrnnou zprávu o činnosti MP Jevíčko za 
období říjen, listopad a prosinec 2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí  
žádost společnosti RABBIT Trhový Štěpánov,  
a. s. o změnu územního plánu v souvislosti se 
záměrem rozšíření provozovny Jevíčko
Zastupitelstvo města Jevíčkobere na vědomí 
žádost společnosti RABBIT Trhový Štěpánov, 
a. s. o odkup pozemků p. č. 3052 a 3061/3  
v k. ú. Jevíčko-předměstí
Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr 
prodeje pozemku p. č. st. 65 v k. ú. Zadní Ar-
noštov, jehož součástí je budova bez č. p./č. e.
Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje kupní 
cenu části pozemku p. č. 2734 - zahrada v k. ú. 
Zadní Arnoštov ve výši 200 Kč/m2

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 28. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: tělocvična TJ Jevíčko  
    v areálu Žlibka,  
    Okružní I 637, Jevíčko
Doba konání: 15. 3. 2021 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 2. 2021
  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  

starosta města Jevíčka
 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/56R/2021 program 56. schůze rady města 

dne 25. 1. 2021
2/56R/2021 cenovou nabídku Kamenosochař-

ství Petr Hemzal, Jiráskova 359, Konice 
k provedení renovace pomníku Petra 
Müllera na tábořišti ve Smolenském 
údolí za částku 50.500 Kč (není plátce 
DPH)

3/56R/2021 odpisový plán majetku MŠ Jevíč-

ko na rok 2021 dle zápisu
4/56R/2021 uzavření nájemní smlouvy mezi 

Městem Jevíčko a společností S&M 
Develop, s. r. o., Makovského náměstí 
3147/2, 616 00 Brno, IČ: 27534511 na 
prostory pro zázemí JSDH Jevíčko po 
dobu rekonstrukce hasičské zbrojnice 
v Jevíčku za částku 5.000 Kč měsíčně 
včetně nákladů na energie a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5a/56R/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností Mopos 
Communications, a. s., Rokycanova 
2798, 530 02 Pardubice, IČ: 26222396 
na poskytování servisních služeb na 
zařízení ROR 2 pro město Jevíčko č. SD 
220 535, kterou se ruší stávající SOD č. 
215 510 a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

5b/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíč-

ko a společností JRK Česká republi-
ka, s. r. o., Bolzanova 1, 110 00 Praha 
1, IČ: 24853640 o poskytování služby 
START+ na poskytování služeb v rámci 
zkvalitnění odpadového hospodářství 
dle zápisu za roční odměnu 80.000 Kč 
bez DPH a s tím související smlouvu o 
zpracování osobních údajů a pověřuje 
starostu podpisem smluv

5c/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíč-

ko a společností GREEN Logistics CZ 
s. r. o., Praha, IČ: 09632409 o výpůjčce 
části nemovité věci za účelem zřízení 
veřejného místa zpětného odběru od-

padních pneumatik a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

5d/56R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíč-

ko a společností GREEN Logistics CZ  
s. r. o., Praha, IČ: 09632409 o výpůjčce 
části nemovité věci za účelem zřízení 
veřejného místa zpětného odběru od-

padních automobilových baterií nebo 
akumulátorů a pověřuje starostu pod-

pisem smlouvy
5e/56R/2021 cenovou nabídku společnosti 

SUEZ CZ, a. s. a smlouvu o poskytování 
služeb na zavedení evidenčního systé-

mu výsypu nádob na směsný komu-

nální odpad ARCO Smart dle přílohy 
zápisu ve variantě splátek za instalaci 
systému po dobu 6 let

5f/56R/2021 uzavření příkazní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností JUSTITIA 
CONSULTING PARTNERS, s. r. o., Praha 
na zadavatelskou činnost k veřejné za-

kázce malého rozsahu „Projekční práce 
pro infrastrukturu pro RD U Kapličky 
Jevíčko“ za částku 23.000 Kč (není plát-
ce DPH) a pověřuje starostu podpisem 
příkazní smlouvy

5g/56R/2021 cenovou nabídku Kamenoso-

chařství Petr Hemzal, Jiráskova 359, 
Konice k provedení renovace tzv. Dwor-
schakova kříže v k. ú. Jevíčko-předměstí 
za částku 99.500 Kč vč. DPH

5h/56R/2021 ceník Střediska pečovatelské 
služby v Jevíčku za poskytování základ-

ních činností pečovatelek a kalkulace 
přepravy v rámci fakultativních činností 
s účinností od 1. 2. 2021

6a/56R/2021 směrnici č. 1/2021 - vnitřní pla-

tový předpis s účinností od 1. 2. 2021
7a/56R/2021 záměr pronájmu pozemku p. č. 

2613 a části pozemků p. č. 137/5 a p. č. 
st. 34, vše v k. ú. Zadní Arnoštov

7c/56R/2021 záměr prodeje pozemku p. č. st. 
43 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož 
součástí je dům č. p. 35 a pozemků p. č. 
1172/4 a p. č. 2602, oba ostatní plocha, 
vše v k. ú. Zadní Arnoštov

8a/56R/2021 cenovou nabídku firmy Elektro-

fyzika, s. r. o., Vavřinec 89, 679 13 Sloup, 
IČ: 03054721 na provedení odvlhčení 
zdiva objektu domu Komenského nám. 
167, Jevíčko ve výši 115.542 Kč vč. DPH

8b/56R/2021 cenovou nabídku firmy Petr Ka-

landra, Nappova 518, 569 43 Jevíčko, 
IČ: 72902108 na dodávku a montáž 
elektroinstalace v objektu kluboven  
K. H. Borovského 465 v Jevíčku za část-
ku 99.991 Kč vč. DPH

8d/56R/2021 havarijní opravu zdroje tepla 
v objektu Soudní 51 v Jevíčku firmou 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebov-

ská 431, 569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 
za částku 297.920,42 Kč bez DPH, kdy 
jde o cenu obvyklou v daném místě za 
dílo srovnatelných vlastností vzhledem 
k náročnosti provedení díla, délce doby, 
po kterou bude zhotovováno a jde  
o cenu přiměřenou zakázce

Rada města Jevíčko nesouhlasí
8c/56R/2021 s prodloužením nájemní smlouvy 

o nájmu bytu č. 3 na adrese Třebovská 
71, Jevíčko, po skončení doby platnosti 
stávající nájemní smlouvy

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
7b/56R/2021 prodat společnosti Pharmawell, 

a. s., 603 00 Brno, IČ: 28281292 poze-

mek p. č. st. 228 (215 m2) - zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Jevíčko-před-

městí, jehož součástí je budova č. p. 
281 na ul. Okružní I v Jevíčku za cenu 
730.000 Kč

Rada města Jevíčko souhlasí
6b/56R/2021 s materiální obnovou zařízení 

ubytovny města na ul. Soudní 51 v Je-

víčku do 100.000 Kč dle předloženého 
návrhu správce ubytovny

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 56. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 25. ledna 2021

Výsledky soutěže  
Památka roku 2020  
v Pardubickém kraji

Vážení čtenáři zpravodaje,
v minulém čísle jsme vás informovali 
o přihlášce restaurovaného barokního 
mobiliáře v kostele do soutěže Památka 
roku 2020 v Pardubickém kraji. Celkem se 
do soutěže v rámci celé České republiky 
přihlásilo 46 objektů – 27 do kategorie 
malá (obnova do 2 mil. Kč) a 19 objek-

tů do kategorie velká (obnova nad 2 mil. 
Kč).
V malé kategorii pro Pardubický kraj byly 
přihlášeny tyto památky:
Oltářní obraz Petra Brandla v kostele 
sv. Vavřince – Vysoké Mýto 60 bodů
Mobiliář sakristie kostela Nanebevzetí 
Panny Marie – Jevíčko 48 bodů
Měšťanský dům – rodný dům J. Ressla  
s pamětní deskou – Chrudim 42 bodů
Sousoší Kalvárie u kostela Dolní Boříko-
vice – Králíky 41 bodů
Pomník V. Kornela ze Všehrd – Chrudim 

 34 bodů
Členové krajské sekce Sdružení histo-

rických sídel Čech, Moravy a Slezska  
28. 1. 2021 hlasováním rozhodli, že do 
celostátního kola soutěže Památka roku 

2020 postupuje  
v 1. kategorii 
památka Oltář-
ní obraz Petra 
Brandla v kostele 
sv. Vavřince – Vy-

soké Mýto.
Mgr. Miroslav 

Šafář
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/57R/2021 program 57. schůze rady města 

dne 1. 2. 2021
3a/57R/2021 trasu „Optické sítě Jevíčko  

– I. etapa“ investora firmy PODA, a. s., 
Ostrava dle situace zpracované projek-

tantem Janem Stojaspalem, DiS., která 
je přílohou zápisu s podmínkou budou-

cího uzavření smlouvy o věcném bře-

menu na pozemcích v majetku města 
Jevíčka za úplatu 100 Kč bez DPH/bm

3b/57R/2021 podmínky výzvy a zadávací do-

kumentace pro VŘ „Projekční práce pro 
infrastrukturu 32 RD U Kapličky“, se-

znam projekčních kanceláří k obeslání  
a členy hodnotící komise dle zápisu

4/57R/2021 provedení čištění, impregnace  
 opravy stanových plachet, používaných 
na tábořišti na Smolenské údolí firmou 
CZECH TENTS s. r. o., náměstí Míru 470, 
277 35 Mšeno za částku do 30.000 Kč 
vč. DPH

5b/57R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-

2008419/VB/3 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Tep-

lická 874/8, 405 02 Děčín na zřízení věc-

ného břemene na pozemku p. č. 96/18 
v k. ú. Jevíčko-město, výši jednorázové 
náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

5c/57R/2021 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
2008419/VB/2 mezi Městem Jevíčko  
a společností ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zříze-

ní věcného břemene na pozemcích p. 
č. 1751/90, 1751/6, 1751/33, 1751/71, 
1751/15, 1750/2, 1750/4, 1750/1, 
1750/7, 1757/24, 1751/70 a st. 268, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši jed-

norázové náhrady 100 Kč bez DPH/bm  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Rada města Jevíčko pověřuje
2/57R/2021 starostu města zasláním dota-

zu na Krajský úřad Pardubického kraje  
o možnost zřízení autobusové linky  
o víkendech a svátcích s odjezdem  

Usnesení 57. schůze Rady města Jevíčko konané dne 1. února 2021
v časných ranních hodinách z Jevíčka 
směrem na Moravskou Třebovou a Svi-
tavy

5a/57R/2021 vedoucího organizačního od-

boru zajištěním posouzení hodnoty 
porostu, pro případný odkup lesních 
pozemků p. č. 4952 a p. č. 951/2, oba 
v k. ú. Jevíčko-předměstí lesním hospo-

dářem
Rada města Jevíčko souhlasí
6/57R/2021 s nabídkou služeb a cenovou na-

bídkou firmy Bc. Veronika Ivanova (In-

Projects), Dukelská 1, 779 00 Olomouc, 
IČ: 09772502 na vyhotovení žádosti  
o dotaci z programu 298D2230 – Pod-

pora výstavby, obnovy a provozování 
komunální infrastruktury v ceně 12.000 
Kč a cenovou nabídkou ve výši 18.000 
Kč jako odměnu za úspěšné schválení 
projektu a zajištění administrace pro-

jektu během jeho realizace, vše určené 
k rekonstrukci městského bytu č. 3 na 
ul. Třebovská 71 v Jevíčku

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/58R/2021 program 58. schůze rady města 

dne 8. 2. 2021
4/58R/2021 cenovou nabídku společnosti JRK 

Česká republika, s. r. o., Bolzanova 1, 
Praha na dodávku RFID tag UHD plas-

tových etiket na sběrné nádoby pro 
zavedení evidenčního systému ve výši 
16.335 Kč vč. DPH

Usnesení 58. schůze Rady města Jevíčko konané dne 8. února 2021
Rada města Jevíčko vylučuje
2/58R/2021 účastníka RONELI Stavby SE, Vi-

nohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 
Praha 3, IČ: 29316731 ze zadávacího ří-
zení k veřejné zakázce „Přístavba a sta-

vební úpravy kina Astra na ul. Kostelní 
41, Jevíčko“

Rada města Jevíčko pověřuje
3/58R/2021 místostarostu přípravou podkla-

dů pro realizaci akce obnovy „Zajištění 
statiky nosných trámů a podlahy bývalé 
barokní sýpky“ dle zápisu

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

KČT Velké Opatovice
Již po šestadvacáté zavítali v sobotu 6. února turisté na Maló Hanó do 
Velkých Opatovic. Místní Klub českých turistů Malá Haná Velké Opa-

tovice pořádal tradiční pochod „Opatovské šmajd“. Přes přísná vlád-

ní opatření, sychravé počasí, ale s dobrou náladou vyrazilo na trasy  
od 2 do 50 km celkově 608 účastníků z celé České republiky. Zahra-

niční turisté letos z důvodu uzavření hranic nedorazili. Na nejdelší 50 
km trasu vyšlo nebo vyběhlo přes 30 dálkoplazů. Tradiční Malohanácká 
stovka se letos z důvodu zákazu nočního vycházení nekonala. V cíli pro 
všechny čekal diplom, sladká odměna a suvenýry pochodu. Pořadatelé 
děkují všem zúčastněným za dodržování hygienických předpisů v této 
nelehké době. 

Za KČT Malá Haná Velké Opatovice, předseda Dušan Machourek

Informace o schválení dotací  
v Grantovém systému města 

pro rok 2021
Vážení žadatelé o dotaci na spolkové a volnočasové aktivity,
zastupitelstvo města na svém zasedání 5. 2. 2021 schváli-
lo přidělení dotací města Jevíčko v rámci Grantového sys-

tému na rok 2021 v oblastech A, C v celkové výši 599.600 
Kč. Návrh byl projednán na jednání komise pro výchovu  
a vzdělávání, mládeže a sportu dne 5. 2. 2021. Konkrétní 
finanční částky přidělené jednotlivým žadatelům jsou uve-

řejněny v přehledu na webových stránkách města v od-

kazu „Samospráva – Grantový systém města“. Vzhledem  
k aktuální epidemiologické situaci doporučujeme v přípa-

dě jednorázových akcí čerpat přidělenou dotaci města až  
v okamžiku, kdy bude zřejmé, že akce může proběhnout. 
Tento postup lze dohodnout při podpisu veřejnoprávní 
smlouvy na MěÚ Jevíčko. Uvedeným avízem na zaslá-

ní finančních prostředků na účet žadatele předejdeme 
vratkám dotace v případě nekonání akce. 

Mgr. Miroslav Šafář
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Třetí depot doby bronzové z Jevíčka na Malé Hané
Malá Haná na pomezí vý-

chodních Čech a severozá-

padní Moravy (obr. 1) nále-

ží již tradičně k regionům s 
vysokou koncentrací depo-

tů doby bronzové, což pod-

trhují nové nálezy učiněné v 
posledních letech příznač-

ně a bez výjimky s pomocí 
detektorů kovů (Salaš 2005; 
Salaš 2007; Malach/Štrof/
Hložek 2016; Salaš/Jarůš-

ková 2017). V nedávno zveřejněném údaji se mluví o neuvěřitelném 
čísle čítajícím již 60 depotů bronzových předmětů z tohoto nevelké-

ho regionu (Salaš/Jarůšková 2017, 121). S depozitním jednáním doby 
bronzové se však setkáváme zejména v jižních a středních partiích Malé 
Hané (Salaš/Jarůšková 2017, obr. 2) a tento nepoměr platí nadále i přes 
to, že je detektorové prospekci věnována značná pozornost i v sever-
ní části Malé Hané a navazujícím Moravskotřebovsku. Když pomineme 
starší nálezy souhrnně vyhodnocené M. Salašem v roce 2005, disponu-

jeme z Jevíčka a severně od něho (tedy v zásadě z území náležejícího do 
Pardubického kraje) depoty z poměrně nedávno objeveného hradiště  
v k. ú. Kladky (Vích 2012) ležící však již mimo Malou Hanou a její bezpro-

střední okolí, druhým depotem z Jevíčka (Malach/Štrof/Hložek 2016), 
dvěma depoty z Mezihoří u Trnávky (Vích 2017a), depotem z Moravské 
Třebové, (Vích 2017b) a naposledy depotem ze Starého Města u Mo-

ravské Třebové (Vích – Kalábek – Němcová 2020). K nim přistupuje další 
depot od Jevíčka (v rámci soupisu depozit z Malé Hané jde tak o depot 
Jevíčko 3, Salaš/Jarůšková 2017, obr. 1), kdy depot číslo 1 byl vyorán již 
v roce 1927 v poloze „Na Manství“ (Salaš 2005, 346-348), k nálezu de-

potu č. 2 (sekera s ouškem, části dvou seker s laloky, z nichž jedna byla 
upravena jako kladívko) došlo v roce 2014 s pomocí detektoru kovů   
v zalesněném prostoru cca 1,5 km od místa nálezu studovaného soubo-

ru (Malach/Štrof/Hložek 2016, 30, obr. 17-19) .1 

K vlastnímu nálezu došlo západně od města Jevíčka v místech, kde  
v údolí předsta-

vujícím pramen-

nou pánev má svůj 
počátek drobná 
vodoteč směřují-
cí dále na východ. 
Terén se zde se-

verním, západním 
a jižním směrem 
zvedá a právě na 
jižním hřbetu ozna-

čovaném pomíst-
ním jménem „Velká 
Kopanina“ došlo  
k  níže prezentova-

ného objevu (obr. 
2). Podle řady indicií v podobě archeologických nálezů z okolí reliktů 
úvozových cest a v neposlední řadě i podle přítomnosti raně středo-

věkého sídliště s doklady obchodu2 zde ústila (případně vstupovala) 
komunikace spojující v raném středověku Olomouc s východními Če-

chami, přičemž tato komunikace má tradici již ve starších obdobích.
Právě z okolí této pramenné pánve pochází další nálezy z doby bron-

zové signalizující přítomnost sídliště. Jedná se sice výhradně o bron-

zové předměty a může se 
proto jednat o bronzy done-

sené v pozdějších obdobích 
kvůli surovině, místo však 
bylo opakovaně osídlova-

né v pravěku i středověku  
a starší nálezy se zde ne-

zřídka skrývají pod mladšími 
situacemi, což máme dolo-

ženo i archeologickým od-

kryvem.3 Řadu dalších sídlišť 
známe i z jiných míst v okolí 
Jevíčka (Vích 2010).
Dne 9. 1. 2016 prováděli  
v poloze „Velká Kopanina“ tři 
spolupracovníci Regionální-
ho muzea ve Vysokém Mýtě. 
Jednomu z nich, p. V. Ka-

lendovi, se nejprve podařilo 
objevit slitek mědi či bronzu 
(č. 1) a objevil nedaleko to-

hoto slitku těsně při hraně 
terénního zlomu (obr. 3) 
bronzovou sekeru, v jejímž 
bezprostředním okolí se na-

cházely další tři slitky mědi či 
její slitiny. Předměty ležely ve 
sterilním podloží v hloubce 
22-45 cm od úrovně terénu 
(obr. 4). O celé záležitosti 
nálezci okamžitě informo-

vali archeologa, který místo 
navštívil, situaci zdokumen-

toval a provizorně zaměřil 
ruční stanicí GPS. Přes veškerou snahu se nepodařilo registrovat žádné 
stopy složitějších archeologických situací ani doklady případného oba-

lu, v němž by byl soubor původně uložen. Později došlo i na geodetické 
zaměření situace (obr. 5). 

1 Všechny níže prezentované předměty jsou v majetku Pardubického kraje a uloženy v Regionálním muzeu v Litomyšli.
2 Místními lidmi nikoliv zcela nepříznačně označované jak „Staré Jevíčko“.
3 Při výzkumu prováděném Mgr. Janou Němcovou z Regionálního muzea v Litomyšli, které děkuji za ústní informaci, byly zachyceny např. i neolitické objekty, přičemž 

na nálezy tohoto období zde z povrchové prospekce nemáme. Neolitické osídlení zde ovšem zná J. Mackerle (1957, 42), který zde explicitně uvádí nečetné sídlištní 
nálezy mladší – pozdní doby bronzové.

4 Hmotnost je vždy uváděna po konzervaci.
5 Jistotu by  pochopitelně přinesla až příslušná analýza, která zatím nebyla provedena.

Obr. 5 Jevíčko. Geodetické zaměření souboru. Zaměření Zeměměřičská kancelář 
Kostelec nad Orlicí.
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Popis předmětů:
1. sekera se zahroceným lalokovitým schůdkem a relativně nízkými la-

loky, 153x53x26 mm, hmotnost 287,4 g (obr. 6:1)
2. část suroviny s plochou bazí a klenutým nepravidelným povrchem, 

38x33x20 mm, hmotnost 71,9 g (obr. 6:2)
3. amorfní slitek kovu, 38x36x7 mm, hmotnost 34,1 g (obr. 6:3)
4. nepravidelný slitek kovu, 30x21x10 mm, hmotnost 34,1 g 20,0 g 

(obr. 6:4)
5. nepravidelný slitek kovu, 27x14x9 mm, hmotnost4  10,9 g (obr. 6:5)

Jediným artefaktem, který umožňuje typologické vyhodnocení, je se-

kera (obr. 6:1). Zatímco se v Čechách mimo území kultury lužických 
popelnicových polí a v přilehlém Rakousku se sekerami se schůdkem 
setkáváme naposled v pozdně mohylovém prostředí (Mayer 1977, 120-
121; Kytlicová 2007, 120; v Bavorsku se některé varianty těchto seker 
mohou dožít ještě počátku mladší doby bronzové, Pászthory/Mayer 
1998, 85), jinak je tomu v „lužické“ části Čech a na Moravě.
Sekera z Jevíčka reprezentuje IX. skupinu v pojetí J. Říhovského (1992) 
konkrétně typ 5. J. Říhovský datuje sekery IX. skupiny typu 5 do mladší-
ho úseku mohylového období a časně popelnicového stupně (Říhovský 
1992, 140). Vyskytují se po celou střední dobu bronzovou a na počátku 
mladší doby bronzové (Salaš 2005, 33). Nejbližším analogickým nále-

zem je torzo sekery od Městečka Trnávky (Vích 2010, 41, obr. 61:1). Jiné 
sekery pochází z depotů z Boskovic – „Pod Lipníky“ (Salaš 2007), Še-

betova (Malach/Štrof/Hložek 2016, 147, obr. 116:1) a Velkých Opatovic 
(Malach/Štrof/Hložek 2016, 306, obr. 151-152). Tyto však již většinou 
náleží k typu 6 respektive 7 v rámci IX. Říhovského skupiny a jsou tedy 
mladší.
Předměty č. 3, 4 a 5 (obr. 6:3-5) představují v zásadě amorfní slitky 
mědi/bronzu5, přičemž u slitku č. 1 není vzhledem ke vzdálenosti od 
jádra souboru jisté (obr. 2), zda se zbývajícími artefakty souvisí. Slitek 
č. 2 (obr. 6:2) s rovnou spodní a nepravidelnou horní plochou se staže-

ninami představuje část z „koláče“ měděné suroviny tak, jak vznikl jako 
výsledek tavby v nízké nístějové peci. V moravských depotech se slitky 
objevují často a představují cenné svědectví o práci s kovem, chronolo-

gicky jsou nicméně bez významu (s výskytem zejména od staršího mo-

hylového stupně až po starší popelnicový stupeň), prostorově se však 
až dosud vázaly na oblast středodunajské mohylové kultury a kultury 
středodunajských popelnicových polí (Salaš 2005, 129). V poslední době 
v souvislosti s prudkým nárůstem počtu depotů právě v oblasti Malé 
Hané počet slitků stoupá i zde, což dokládají nově objevené depoty 
z Boskovic – „Pod Lipníky“ (Salaš 2007), Kladek (Vích 2012, 256-261, 
obr. 26, 28), Borotína, Kunštátu na Moravě, Letovic, Míchova, Šebetova, 
Vanovic (Malach/Štrof/Hložek 2016, 16-18, 51-53, 61, 78-82, 118-123, 
141-142, 145, 161-168, 191, obr. 3, 4, 7, 36, 39, 42, 45, 56-58, 63-64, 89-
91, 101, 103, 112-115, 126-129, 135).
Soubor získaný v poloze „Velká Kopanina“ dovoluje interpretaci jako de-

pozitum čítající minimálně čtyři položky záměrně uložené na okraji te-

rénní hrany v rámci lokálně výrazného terénního útvaru. Erozní procesy 

následně depot dislokovaly na nevelké ploše. Chronologická klasifikace 
založená na jediném taxonu neumožňuje přiřazení k žádnému z defino-

vaných depotových horizontů a dovoluje pouze rámcové datování do 
střední doby bronzové až časný popelnicový stupeň, čemuž neodporuje 
ani složení depotu – s podobnou skladbou se setkáváme v  depotu  
č. 14 u Blučiny, kde je místo sekery polovina srpu (Salaš 2005, tab. 84B) 
a u depotů 6 a 7 z Boskovic – „Pod Lipníky“ (Salaš 2007). Nepochybně 
jde spolu s depoty z Velké Roudky, Městečka Trnávky a depotů 6 a 7  
z Boskovic – „Pod Lipníky“ o jeden z nejstarších depotů z Malé Hané.
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Obr. 6 Jevíčko. Kresebná dokumentace artefaktů (kresba K. Pechancová). 

Hanácká zemědělská společnost Jevíčko a. s.
a Chornická z. o. s., a. s.

příjímá od 1. 3. 2021 objednávky naturálií
Krmná řepa - 300,- Kč/ar (cca 5 q) 

Brambory tříděné - platba až při odběru 
Objednávky krmné řepy do 16. dubna 2021.
Objednávky přijímá: Veronika Biberle Haderová, DiS.
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Zpráva o činnosti jednotky SDH obce Jevíčko v roce 2020
  

Dovolte mi seznámit Vás s bližšími informacemi o činnosti jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko. Tato zpráva je průře-

zem činnosti za minulý rok. 
Celým rokem 2020 se táhne jako niť nová životní zkušenost, jakou 
jsme dosud nepoznali – epidemie viru COVID 19. K této tématice 
se vyjádřilo a zcela jistě vyjádří spoustu dalších osobností, pro-

to jen v krátkosti, jak se tato situace dotkla činnosti jednotky. Byli 
jsme nuceni přizpůsobit se, začít se chovat jinak, podle aktuálních 
opatření. Pokynů a doporučení z vyšších míst nebylo mnoho, po-

kud vůbec nějaké. Spoustu věcí jsme řešili spíše citem pro situaci. 
Nakoupili jsme a naučili se používat při naší práci další ochran-

né pomůcky, roušky, respirátory, ochranné obleky, naučili jsme se 
chránit, používat dezinfekci. Na výjezdovém autě přibylo mnoho 
prostředků pro řešení situací s COVID pozitivním kontaktem, za-

čínaje výše uvedeným a konče rozstřikovači na dezinfekci a bez-

kontaktním teploměrem. Pro dezinfekci prostor byl zakoupen a je 
často využíván ionizátor pro dezinfekci ozonem. Museli jsme se 
mnoho nového naučit a mohu říct, že běžná akceschopnost jed-

notky nebyla ohrožena, vždy jsme dokázali i přes tuto situaci splnit 
to, co po nás bylo požadováno.
Hned ze začátku bych se chtěl také zmínit o dalším dlouhodo-

bém tématu a tím je již dlouho probíraná přestavba Domu hasičů. 
Dlouho jsme pracovali na vytoužené rekonstrukci hasičárny, po-

stavené v padesátých letech minulého století tak, aby splňovala 
požadavky dnešní doby. Co žádostí o dotace bylo podáno, přislí-
beno a nakonec neschváleno. Ve spolupráci s městem jsme při-
pravovali projektovou dokumentaci, která byla několikrát podle 
požadavků doplňována, znovu jsme žádali na nejrůznějších mís-

tech a zase odcházeli zklamáni. Po několika letech jsme se dočkali 
konečně něčeho hmatatelného a můžu vám všem s radostí sdělit, 
že městu Jevíčko byla schválena dotace z Integrovaného regionál-
ního operačního programu ve výzvě č. 36 „Stanice integrovaného 
záchranného systému“ ve výši 10.179.613,60 Kč. Plánovaná pře-

stavba začne v březnu 2021 a plánované ukončení je v červenci 
roku 2022. Výběrové řízení na stavbu vyhrála firma LETOSTAV spol. 
s. r. o. Letovice s cenou 10.742.110,- Kč vč. DPH, doufejme tedy, 
že se zhostí svého úkolu se ctí a vše proběhne k celkové spokoje-

nosti investora. Poděkování patří zastupitelstvu za schválení akce  
a panu místostarostovi Šafářovi za administrativní přípravu dota-

ce. Před zahájením vlastní stavby je potřeba vyklidit celou budovu  
a přemístit se do náhradních prostor. Po proběhlých jednáních 
bude spolková činnost probíhat ve volných třídách internátu  
v Jevíčku a výjezdová technika jednotky najde zázemí v hale firmy  
S & M CZ v ulici Na Rybníku. Děkujeme tímto všem, co vyšli vstříc 
našim požadavkům. Nezbývá nic než si přát, aby stavba proběhla 
kvalitně a bez problémů a mohli jsme se už stěhovat všichni do 
nových prostor, na které se velmi těšíme. 

V roce 2020 jednotka vyjela celkem k 91 událostem, z toho  
k 9 dopravním nehodám, k 17 požárům, k 43 technickým pomo-

cem, k 11 ostatním pomocem, k 1 planému poplachu, k 10 různým 
činnostem jednotky.  Měsíční přehledy výjezdů jednotky jsou zve-

řejňovány na městských stránkách. 

Naše jednotka je typu JPO II/1, což znamená, že je povinna zajistit 
výjezd jednoho požárního družstva v počtu 1+3 do pěti minut. Zde 
se snažíme zdokonalovat zajištění pohotovostí a služeb, tak aby 
byl systém funkční, mimo jiné přehledem služeb a zapisováním do 
sdíleného kalendáře. Požární poplach je vyhlašován SMS a AMDS 
zprávami na mobilní telefony členů. Jako záložní systém slouží  
aplikace FIREPORT, která taktéž rozesílá SMS. Pro potřeby požár-
ního poplachu a varování obyvatelstva je používán také bezdrá-

tový rozhlas, který ovládá krajské operační a informační středisko 
v Pardubicích. Jednotka je mimo jiné předurčena k výjezdům na 
dopravní nehody. Disponuje technikou obce, určitými technický-

mi prostředky a vybavením, jejím prvořadým úkolem je provádě-

ní hasebních a záchranných prací při mimořádných událostech.  
S tím souvisí i další úkoly při přípravě techniky, materiálu a pří-
pravě na řešení mimořádných situací – školení a výcviku. Jednotka 
SDH obce Jevíčko používala ke své činnosti tyto vozidla: RENAULT 
Midlum CAS 20, TATRA T 815-7 CAS 30, Fiat Ducato, Peugeot BO-

XER. Dále velké množství technických prostředků od dýchacích 
přístrojů po nejrůznější ruční nářadí. K roce 2020 pracovala jed-

notka v počtu 21 členů. Členové JSDH Jevíčko mají způsobilost 
 k používání dýchací techniky, 8 členů pak odbornou způsobilost 
k obsluze ruční motorové řetězové pily, více než polovina členů 
má kurz základy zdravotnických znalostí, certifikát absolvování 
kurzu neodkladné resuscitace s použitím AED. Nadpoloviční vět-
šina členů absolvovala kurz vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel. Pro udržení odbornosti se pravidelně zajišťuje cyklické 

a specializační školení. Ostatní školení probíhají zpravidla jednou 
měsíčně v rámci jednotky. V roce 2020 bylo zorganizováno celkem 
9 školení s nejrůznějším zaměřením. Zde se snažíme procvičovat 
návyky, které jsou potřebné ke zdolávání mimořádných situací, jak 
požárů, tak technických zásahů a dopravních nehod. Vedle vstře-

bávání teoretických znalostí provádíme praktický výcvik s požární 
technikou, používání technických a věcných prostředků, poskyto-

vání předlékařské pomoci. Procvičujeme techniku vyprošťování  
z havarovaných vozidel a použití všech prostředků, jimiž je jednot-
ka vybavena a jejichž použití můžeme při své práci předpokládat. 
Za velmi prospěšné považuji také pravidelné měsíční kontroly pro-

vozuschopnosti techniky, které se účastní všichni členové jednotky, 
Zde mají možnost nejen zkontrolovat, zda je technika funkční, ale 
vyzkoušet si její používání, obsluhu a uložení materiálu ve vozi-
dlech. Celá činnost roku 2020 byla poznamenána epidemií COVID 
19, což se citelně odrazilo jak na počtu, tak i formě výcviku, školení 
a odborné přípravy. Z důvodu epidemie byly také zrušeny veške-

ré specializační kurzy, pořádané Hasičským záchranným sborem 
nebo hasičskými školami.
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Město Jevíčko vynakládá na činnost v požární ochraně každoročně 
částku přesahující milion korun. Velkou část z toho tvoří mzdové 
náklady na zajištění akceschopnosti, mzdy za výkon práce a poho-

tovosti členů. V roce 2020 to bylo 1.482.120,- Kč. Mnoho dalších 
finančních prostředků je sehnáno z nejrůznějších dotačních titulů, 
státních a krajských dotací. Za rok 2020 to byla částka 342.830,- 
Kč.
V roce 2020 se nám podařilo i přes těžkou situaci mnoho dalších 
věcí, které stojí za zmínku. Jedná se nejrůznější ukázky techniky, 
údržbu vodních zdrojů, spolupráce s městem a ostatními spolky, 
různé svozy účastníků apod. Průběžně je doplňována a aktualizo-

vána dokumentace požární ochrany města a jednotky, proběhla 
každoroční kontrola požárních hydrantů. Byla zajištěna pravidel-
ná údržba včetně potřebných oprav a technické prohlídky veškeré 
techniky a věcných prostředků, včetně jejich inventarizace. V roce 
2020 také došlo k vyřazení zastaralého majetku – vozidla Avia A 30 
valník. Zakoupeny byly další jednovrstvé zásahové oděvy pro zása-

hy u požárů ve venkovních prostorech. Probíhá postupná obměna 
přenosných radiostanic. Zakoupili jsme také dvě nové přilby Heros 
Titan, dále pak pokračuje obměna součástí a příslušenství dýchací 
techniky, které končí životnost. Na CAS 20 byly zakoupeny nové 
pneumatiky na přední nápravu.
Také je potřeba si ukázat na věci, které nejsou úplně v pořádku. 
Z mého pohledu poslední dobou trochu vázne spolupráce sboru 
dobrovolných hasičů jako spolku a výjezdové jednotky, pevně však 
věřím, že se vše zlepší. Z celkového počtu jednotky přistupuje ke 
svým povinnostem, vyplývajícím z pracovně právního vztahu zod-

povědně asi polovina členů, dá se tedy říci, že jednotka vlastně 
funguje v polovičním počtu.
Mé velké poděkování patří aktivním členům jednotky za práci  
v roce 2020. Mezi nejaktivnější patří stálí tahouni: Petr Müller, 
František Skácel, Karel Skácel. Velký zájem je vidět u Aleše Přikryla,  
z těch mladších mají dobře vykročeno Martin Skácel a Tomáš Ko-

nečný. Poctivý výkon jejich povinností je vždy na úkor osobního 
života. Chci poděkovat, jak jménem svým, tak i jménem jednot-
ky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko všem, kteří se aktivně 
podíleli na zabezpečování činnosti jednotky v roce 2020, členům 
jednotky za jejich záslužnou, obětavou a mnohokrát nedoceně-

nou práci, dále pak děkuji městu Jevíčku a jeho vedení za přízeň 
a finanční podporu a děkuji všem ostatním, kterým není činnost 
jednotky lhostejná a má jejich, alespoň drobnou podporu. 
Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a všem přeji klid-

né a šťastné prožití letošního roku, vzhledem k situaci také pevné 
zdraví.

Stanislav Ducháček 

velitel JSDH, město Jevíčko

jeho 45. ročník proběhne v Jevíčku a okolí  
ve dnech  7. - 9. května 2021. 

Ve třech dnech cyklisté absolvují pět etap 
okolím Jevíčka. 

Pro uspořádání závodu, jeho bezpečný průběh, máme veškerá povolení 
včetně uzavírek, zajištěno zdravotní zabezpečení, ubytování a stravo-

vání. To by se nepodařilo bez pochopení provozovatelů stravovacích 
a ubytovacích zařízení v Jevíčku a okolí. Závod by nešlo uspořádat bez 
podpory Pardubického kraje, měst Jevíčka, Moravské Třebové, Velkých 
Opatovic, obcí Biskupice a Úsobrna, regionu MTJ. Závod podporují  
Czech Blades,  Rehau, Sklárny Moravia Úsobrno, Techniserv IT, IS Brno, 
Baxi. Všem patří velký dík a to zejména v dnešní  náročné době.
Součástí „Závodu míru nejmladších 2021“ je i kulturní a sportovní pro-

gram pro nejširší veřejnost. Na páteční odpoledne připravujeme na 
náměstí malování dětí na vozovku, v sobotu pak výletní cyklojízdu do 
Úsobrna a hudební odpoledne v Panském dvoře. Vystoupí Holóbkova 
mozeka, Etien Band, Beatles revival. Pro děti bude připraveno, za pomo-

ci ZŠ Jevíčko, malování na sklo, výtvarná dílna, cyklistický závod ulicemi 
města. 
Teď jen, aby pandemická situace zbrzdila a 45. ročník ZMN proběhl  
v termínu včetně doplňkového programu.

TJ Cykloklub Jevíčko

�  JEVÍČKO  �
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V obcích regionu Moravskotřebovsko a Jevíčsko, a po čtvrté také na území Velkých Opatovic a přilehlých obcí, 
proběhla Tříkrálová sbírka. Ta letošní byla v mnoha ohledech jiná.  

Tříkráloví koledníci nemohli kvůli zhoršené epidemiologické situaci a celostátně přijatým opatřením vyrazit  
do ulic a přinést vám požehnání do nového roku. Proto poprvé proběhla tato veřejná sbírka online. 
Pokladničky, které neodmyslitelně patří ke koledování však zcela nezahálely. Díky neuvěřitelné ochotě lidí, 
kteří nám pomohli s umístním kasiček na veřejně přístupných místech, bylo možné Tříkrálovou sbírku 
uspořádat jinak. 

Tato forma koledy probíhala do 24. ledna. Charitě Moravská Třebová lidé darovali částku 271 336 Kč. Dárci, 
kteří se rozhodli přispět online, byli také velmi štědří a do virtuální kasičky přispěli částkou 53 943 Kč. 

Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 ve výši 325 279 Kč je přibližně polovina výtěžku loňského roku.  

Děkujeme všem lidem dobré vůle za jejich finanční příspěvky i za pomoc s umístěním kasiček. Veškeré pomoci 
si velmi vážíme. Upřímně také děkujeme všem, kteří se ještě rozhodnou přispět do online kasičky  
na www.trikralovasbirka.cz. Tříkrálová sbírka 2021 totiž ještě definitivně nekončí, ale možnost přispět  
do virtuální kasičky letos výjimečně trvá až do konce dubna. 

Výtěžek z Tříkrálové sbírky plánujeme použít na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům  

z regionu a na pokračování činnosti dobrovolnického centra. 

Srdečně děkujeme všem, kteří jste nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým 
koordinátorům, charitním pracovníkům, starostkám, starostům, zaměstnancům městských a obecních úřadů, 
soukromým firmám, kněžím, farnostem, bratřím Františkánům a mnoha dalším dobrovolníkům.  

Podrobné informace o výtěžcích v jednotlivých obcích, online poděkování a požehnání naleznete na webových 
stránkách www.mtrebova.charita.cz. 

 

Petr Matoušek, Charita Moravská Třebová 



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

12 /  Březen 2021

Do malé sběrné nádoby patří
kompaktní úsporné zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do 40 cm, 

světelné zdroje s LED diodami. 

kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení

m
yslím

eekologicky

Svítím vám dlouho. 

Až dosloužím, patřím 

do sběrné nádoby.

Odevzdejte nefunkční zářivku ZDARMA 

do sběrné nádoby EKOLAMP 

ve sběrných dvorech, úřadech a obchodech. EKOLAMP s.r.o., infolinka: 810 888 100
www.ekolamp.cz

Rozpis pohotovosti stomatologů
TERMÍN ČAS TITUL PŘÍJMENÍ JMÉNO ADRESA ZZ TELEFON
6.-7.3.2021  8-11 h. MUDr. Štefková Zdeňka Opatov 317 461 593 907
13.-14.3.2021  8-11 h. MUDr. Bisová Iva Moravská Třebová,Svitavská 325/36 461 352 210
20.-21.3.2021  8-11 h. MUDr. Doležal Petr Svitavy, U Stadionu 1207/42 461 532 253
27.-28.3.2021  8-11 h. MDDr. Kohout Tomáš Městečko Trnávka 5 722 925 567
2.4.2021  8-11 h. MUDr. Horák Pavel Svitavy, Pavlovova 24 777 511 011
3.-4.4.2021  8-11 h. MUDr. Hřebabetzká Alena Staré Město 134 461 312 501
5.4.2021  8-11 h. MUDr. Illová Jana Brněnec 90 461 523 140
10.-11.4.2021  8-11 h. MUDr. Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
17.-18.4.2021  8-11 h. MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
24.-25.4.2021  8-11 h. MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860
1.-2.5.2021  8-11 h. MUDr. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
8.-9.5.2021  8-11 h. MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484
15.-16.5.2021  8-11 h. MUDr. Morávková Táňa Svitavy, Dimitrovova 799/4 776 117 026
22.-23.5.2021  8-11 h. MDDr. Pospíšil Jiří Svitavy, Dimitrovova 799/4 731 108 167
29.-30.5.2021  8-11 h. MDDr. Pospíšil Lukáš Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970
5.-6.6.2021  8-11 h. MDDr. Sládek Petr Svitavy, Jugoslávská 17 731 201 180
12.-13.6.2021  8-11 h. MUDr. Slouka Lubomír Svitavy, Dimitrovova 799/4 606 452 936
19.-20.6.2021  8-11 h. MUDr. Školařová Ludmila Moravská Třebová, Piaristická 6b 461 316 172
26.-27.6.2021  8-11 h. MUDr. Škorpík Jan Svitavy, Soudní 1391/3 461 531 144

Zpracovala: Ivana Kantůrková
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Neuvažuje někdo o prodeji domku, chalupy 
se zahradou, tak do 10 km v okolí Biskupic, 
Jaroměřic a Úsobrna. Může být i horší stav. 

Tel.: 604 605 814.

Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 se sklepem nebo 
garáží v Jaroměřicích nebo Jevíčku od června 2021.  

Tel.: 774 667 144. Děkuji.

Koupím dům se zahradou, horší stav nevadí.  
M. Třebová, Jevíčko, V. Opatovice, Jaroměřice  

a okolí tak do 20 km. 
Platba hotově. Děkuji. Tel.: 774 765 437. 

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

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.
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KŘÍŽOVKA TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
1. Kde stojí plastika amorka Puttiho 

2. Stavba započatá roku 1914, která se nachází pod úpatím vrchu Kumperku

3. Kde si děti rozvíjí umělecký talent

4. Kde najdete pravěké dějiny Malé Hané a nálezy z Jevíčka

5. Jaká významná budova byla založena roku 1897 (zkráceně)

6. Významná osoba a historik města Jevíčka

7. Uměle vytvořená vodní plocha

8. Tradiční kulturně-múzický festival

9. Budova postavena roku 1559 Prokopem a Jetřichem Podstatských z Prusínova

10. Vzhůru do oblak – 126 schodů napočítáme kde

11. Která budova byla ve městě zničená požárem roku 1747

Harmonogram vypínání analogového vysílání 
v síti kabelové televize v Jevíčku a Chornicích v roce 2021

Vážení zákazníci kabelové televize,
pozemní analogové televizní vysílání bylo v České republice ukonče-

no v roce 2011 a všechny analogové televizní vysílače byly demonto-

vány a sešrotovány. Naše společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s. r. o. 
pro Vás všechny zajistila svými technickými prostředky prodloužení 
analogového televizního vysílání v městské síti v Jevíčku a Chornicích  
o deset let. Hlavním důvodem zachování tohoto analogového vysílání 
byla naše snaha umožnit Vám využívat v domácnosti dlouhodobě sta-

ré analogové televizní přijímače.
V současné době využívá odhadem analogové vysílání na našich sítích 
méně jak 5 % našich zákazníků, většina z nich již vlastní televizní při-
jímače, které umožňují digitální televizní příjem DVB-C, což znamená, 
že vypínání analogového vysílání se jich netýká. I provozovaná tech-

nologie pro analogové televizní vysílání je značně zastaralá a nová se 
nevyrábí. 
Televizor pro kabelovou televizi musí být vybaven tunerem DVB-C, 
kterým jsou v současné době vybaveny všechny televizory známých 
výrobců (SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS apod.). Jiná podmínka pro pří-
jem TV programů není. 
Nákup nového televizoru orientačně pořídíte:
- již od 3500,- Kč pro velikost uhlopříčky 32 palců,
- již od 5700,- Kč pro velikost uhlopříčky 43 palců,
- již od 6300,- Kč pro velikost uhlopříčky 43 palců v provedení SMART,
- již od 8000,- Kč pro velikost uhlopříčky 48 palců
V případě, že vlastníte televizi bez DVB-C tuneru, budete potřebovat 
set-top-box DVB-C, který Vám umožní přijímat více digitálních tele-

vizních programů ve vyšší kvalitě a za stejný měsíční poplatek, který 
platíte nyní.
Pokud máte zájem o rozšíření programové nabídky o doplňkové ba-

líčky, které jsou kódované (sport, filmy, erotika, příroda), je nutné si od 
nás pořídit CA modul s dekódovací kartou.

Pro využití „červeného tlačítka“ – služby HbbTV musí mít televize funk-

ci SMART. Podmínkou pro správnou funkci služby HbbTV je kvalitní 
připojení k internetu, které Vám rádi zajistíme.
Vypínání analogového vysílání bude realizováno nejpozději do 
30. 6. 2021.
Důvodem tohoto postupného vypínání doplňkové služby „analogové 
vysílání“ je snaha umožnit zákazníkům v dostatečném předstihu se na 
tuto změnu připravit.
Ukončením analogového vysílání dojde k uvolnění obsazených frek-

vencí kabelové sítě, které budou v tomto složitém období okamžitě 
využity pro kapacitní navýšení a zrychlení internetu až do 650 Mbi-
t/s. Technologie pro navýšení této přenosové kapacity internetu je již  
v obou lokalitách připravena.
Podmínkou pro možnost navýšení rychlosti internetu je u některých 
zákazníků výměna stávajícího kabelového modemu, který již nespl-
ňuje požadované nároky na vysokorychlostní internet. Výměna těchto 
kabelových modemů za modernější proběhne zdarma do konce mě-

síce dubna.
Omezujícím faktorem pro využívání vysokorychlostního připojení  
v domácnosti na různé videoslužby je domácí WiFi připojení. Doporu-

čujeme proto našim zákazníkům připojit si svůj počítač nebo televizi  
k internetu kabelem, pokud to technické možnosti dovolují. Při kabe-

lovém připojení budete moci doma komunikovat rychlostí až 650 Mbi-
t/s, ale nejrozšířenější WiFi standard Vám to omezí na cca 30 Mbit/s 
na jedno připojené zařízení. U více zařízení připojených v domácnosti 
přes WiFi se tato rychlost ještě více snižuje, i když máte doma na mo-

demu 650 Mbit/s.
Všem zákazníkům, kteří budou mít k dispozici vysokorychlostní mo-

dem nabízíme i internetovou službu „sledovaniTV“. Tato služba nabí-
zí řadu výhod, například možnost zhlédnutí pořadů až 7 dní zpětně 
apod., více informací o službě najdete v tomto Zpravodaji. 
V případě dotazů je Vám k dispozici naše Zákaznická linka: 848 800 
858, popř. nás kontaktujte na e-mail: obchod@ktcz.eu.

Vaše KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
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Společenská rubrika
únor 2021

Naši jubilanti: 
Sedlatá Marie 
Žouželková Františka

Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní  
spokojenosti.

Obec Biskupice

Dne 19.3.2021 uplyne 1 rok,  
co nás opustil náš drahý syn  

a tatínek
Vladimír Přikryl. 

S láskou vzpomínají rodiče a děti. Malování na kamínky - skvělá zábava  
pro děti i dospělé

Chcete dělat něco jen tak pro radost? Trávit čas společně s dětmi? Něco vytvořit a předat 
radost dál? Přidejte se k nám do skupiny KAMÍNKY. Tvoříme malované putovní kamínky. 
„Putovní kamínky“  - jednoduché tvoření s detektivní zápletkou nadchne malé i velké.
Vyzkoušejte malování na kameny, tahle zábava zaručeně pohltí celou rodinu. Při procház-

kách můžete s dětmi  hledat vhodné kameny a večery trávit jejich zdobením. Navíc můžete 
svůj kamínek poslat do světa a sledovat jeho putování. Možná jste už našli originálně poma-

lovaný kamínek, který na sobě měl kromě obrázku uvedené ještě číslo. Takový putovní ka-

mínek tam narafičil někdo, kdo netrpělivě  čeká, až o sobě tento výtvor dá vědět. Zapojte se  
i vy, tohle vyžití je zábavné, napínavé a nepřijde draho. K malování na kamínky stačí pár 
štětců, akrylové barvy a bezbarvý lak. Kamínek před samotným malováním umyjte, nechte 
osušit. A můžete malovat na kamínky cokoliv - kytičky, zvířátka, ovoce, výjevy z přírody 
atd. Nakonec malbu zafixujte akrylovým bezbarvým lakem.
Zábavu s malováním kamenů však můžete posunout ještě dál. Když na kamínek ze spodní 
strany doplníte poštovní směrovací číslo místa, odkud kamínek pochází. Navíc přidejte 
logo sociální sítě, kde budete jeho putování sledovat. Pak už stačí jen odnést ho do příro-

dy a vybrat místo, kde bude kamínek objeven. Vybírejte místo bezpečné a dobře viditelné 
(kamínek musí být vidět). Nalezený kamínek si můžete ponechat nebo ho dát na jiné místo 
a posunout ho tak na jeho dobrodružné cestě. Zkuste to a uvidíte, že nebudete zklamaní. 
Na obrázku vidíte některé kamínky, které putují z Biskupic do světa.

         Helena Neuerová

Nabídka pracovního místa
Obec Biskupice přijme do pracovního poměru zaměstnance, který bude zařazen 
na pozici „technický pracovník obce, údržba veřejné zeleně“ 
s uzavřením pracovní smlouvy na dobu neurčitou.

Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství České republiky
• věk min. 18 let
• min. vyučen SOU s výučním listem
• řidičské oprávnění pro skupinu B
• řidičské oprávnění pro skupinu C, T výhodou
• čistý rejstřík trestů – opis přiložit, který nesmí být starší 3 měsíců
• dobrý zdravotní stav
• časová flexibilita, samostatnost, psychická odolnost, zvládání stresové zátěže, schopnost 
týmové práce, spolehlivost, zdvořilost a loajalita
Platové zařazení: 20.000 Kč – 30.000 Kč (dle dosaženého vzdělání, praxe)

Bližší informace v kanceláři OÚ nebo na úřední desce.

PRODÁM KRÁLÍKY VHODNÉ DO CHOVU, VÍDEŇSKÝ MODRÝ,  
VÍDEŇSKÝ ČERNÝ. TEL.: 724 068 998.

Informace z kanceláře

Úřední hodiny obecního úřadu:  
Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15

Svoz plastových pytlů: 
25. 3.

Pytle musí být označeny štítkem  
s kódem, jinak nebudou vyvezeny!!

Svoz TDO v březnu:
3. a 17. a  31. 
Platby za TDO a psa  

do 30. dubna 2021 na OÚ  
nebo převodem na účet.
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Masopust 2021
Letos se poprvé po téměř půl století trvající tradici neobjeví v Bis-

kupicích veselý, barevný „Masopustní průvod“. Neuslyšíme hrát 
harmoniku, vozembouch ani bujaré zpěvy masek. Dalo by se říct, 
že po skoro 50-ti letech zavedené tradice masopustu v naší obci 
bude nucená pauza. Ale opět nás zachránila MŠ Biskupice. V pátek 
12. února 2021 se paní učitelky v místní mateřské školce rozhodly, 
že s dětmi ve školce uspořádají MASOPUST. Čili to berme tak, že 
skoro půl století stará tradice letos v Biskupicích přerušená nebu-

de. A další dobrá zpráva je, že budeme mít více času si připravit ně-

jakou hezkou masku na MA-

SOPUST 2022. A teď ještě pár 
slov o masopustu. Masopust 
není přímo svátkem cirkevní-
ho roku, ale velmi těsně s ním 
souvisí. Je to krátké období 
před začátkem postní doby, 
v němž se lidé radují, vese-

lí, pořádají zábavy, hostiny 
a maškarní průvody. Během 
hodování bylo třeba se dosy-

ta najíst. Pak následoval čtyři-
cetidenní půst. V době maso-

pustu se na královském dvoře 
konaly hostiny, ve městech 
tancovačky, na vesnici vepřo-

vé hody. Někde se masopustu 
říká fašank, fašinek, šibřinky, 
vostatky nebo ostatky a zna-

mená, že se hoduje ve dnech, které ještě ostaly před obdobím půs-

tu. Období masopustu začíná od svátku Tří králů 6. 1. do Popeleční 
středy. Záleží tedy na tom, kdy jsou Velikonoce. Popeleční středa 
je 40 dní před Velikonocemi. Jelikož jsou Velikonoce pohyblivým 
svátkem, každý rok má i jiné datum Masopustu. Letos vychází Po-

peleční středa 17. 2. 2021 - čili začátek půstu. Tak pevně věřím, že 
se za rok opět sejdeme všichni v „Masopustním průvodu 2022“. 

Helena Neuerová, ČČK

Předpokládané záměry na využití Tříkrálové sbírky 2021: 
-  zakoupení zdravotních kompenzačních pomůcek
-  přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi v regionu  
   Moravskotřebovska - Jevíčska
- rozvoj dobrovolnického centra

Karnevalové radovánky v MŠ
Jako každý rok, tak i letos jsme si s dětmi hravou formou připo-

mněli období masopustu. Během tohoto týdenního tématu měly 
děti možnost navázat na zkušenosti a poznatky z předchozích let. 
Zopakovali jsme si typické masopustní postavy z masopustního 
průvodu. Jedna z typických postav byla kobyla. Tuto kobylu (neboli 
klibnu), si děti výtvarně ztvárnily. Také jsme opakovali známé ma-

sopustní básničky a žertovná pořekadla a hlavně jsme se těšili na 
závěr týdne, kdy nás čekalo „Karnevalové veselí“. Děti si se svými 
rodiči doma promýšlely a připravovaly kostýmy, ve kterých přišly 
v pátek do školky. Všechny masky se představily a ukázaly, co je-

jich postava umí a v čem 
je výjimečná. Rozdali 
jsme si soutěžní karty 
a plnění úkolů moh-

lo začít. Soutěžili jsme, 
tančili, hráli jsme hry  
a užívali jsme si příjem-

né atmosféry. Samozřej-
mě nemohla chybět kar-
nevalová „Židličkovaná“, 
která je u nás vždy vel-
kým zdrojem zábavy. 
Opět hru vyhrál náš 
Martínek, který si tak 
obhájil svůj post šam-

piona. Celé dopoledne 
bylo velmi zdařilé, akci 
jsme si užili a všichni 
jsme si odnesli mnoho 
veselých zážitků. 

Alena Koutná, 
ředitelka MŠ



Jevíčský zpravodaj

www.obecchornice.cz

20 /  Březen 2021 

Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
březen: 

 Jan Dračka
 Karla Vašíková
 Marie Pokorná
 Stanislava Krejčířová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné zdraví  
v dalších letech.

Co se děje v naší škole 
Rozdávalo se vysvědčení
Pro prvňáčky to byl slavnostní den. 
Nemohli se dočkat svého prvního 
vysvědčení.
Vysvědčení a pochvaly se rozdávaly 
také ve druhé a třetí třídě.
Velmi netradičně probíhalo ukončení 
pololetí ve vyšších ročnících. Třídní 
učitelé, v souladu s dodržením mi-
mořádných krizových opatření, pře-

dávali žákům výsledky jejich půlroč-

ního snažení na školním hřišti.

Šikulové ve školní družině nezaháleli
Tvořili a soutěžili.

.
V mateřské škole si děti užily týden 
se sněhuláky
Celý týden se nesl ve znamení zimy a sněhulá-

ků. Děti skládaly obrázky se zimní tématikou, 
počítaly a třídily sněhové koule a vyráběly 
sněhuláky. Povídaly si o zimě, naučily se o ní 
básničku a písničku s pohybem. Nakonec při-
šel ten pravý Sněhulákový den. Děti si v kostý-

mech sněhuláků, které doma vyrobily s rodiči, 
užily her, soutěží i diskotéky.
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Ve druhé a třetí třídě proběhl projektový den „Exotické ovoce“
Nejprve jsme si společně připomněli, jaké exotické ovoce známe a poté jsme si rozšířili obzory o informace z videa, jehož součástí byl i vědomost-
ní kvíz. Víte třeba, že největší zelenina na světě váží až 450 kg? Potom už přišlo na samotné tvoření z exotického ovoce. Každý dostal prostor pro 
tvorbu svého panáčka nebo zvířátka. Nakonec všechny čekala odměna v podobě ochutnávky, po které se jen zaprášilo.
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Dne 14. 3. 2011 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatínek, dědeček, pan

Jan Vašíček.

S láskou vzpomínají manželka, 
dcera a syn.

Nezemřel, kdo v srdcích žije.

Obec Jaroměřice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti
V měsíci březnu své významné narozeniny 
oslaví:

BEDŘICH CRHA
ANTONIE ČAPKOVÁ
ELIŠKA DOSEDLOVÁ
EMILIE DÜRROVÁ
VĚRA KRAVÁČKOVÁ
MARIE MACKERLOVÁ
JOSEFA MONTAGOVÁ
JIŘÍ PAZDÍREK
JOSEF SLUNSKÝ
LUDMILA VÁCLAVKOVÁ
PETR ZÁKOSTELECKÝ

Všem jubilantům přejeme pevné 

zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

VIKTORIE HENZLOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

JAROSLAV SEKANINA
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalé rodině.

Poplatky 2021
Poplatek ze psa pro rok 2021 činí:
• 100 Kč za prvního psa
• 200 Kč za druhého a každého dalšího psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2021 
Poplatek činí 600 Kč/osobu nebo rekreační objekt. 
Osvobozeni od poplatku jsou občané s trvalým pobytem v obci, kteří v kalendář-
ním roce 2021 dosáhnou věku 80 a více let.
Poplatky jsou splatné jednorázově v termínu od 1.března do 30. dubna 
2021
- na účet č. 3123591/0100 - do variabilního symbolu uvést číslo popisné,
- v hotovosti na Obecním úřadě Jaroměřice (pondělí a středa od 8  do 17 hod.)
Vodné a stočné pro rok 2021    
vodné     46,30  Kč/m3  stočné        39,-  Kč/m3 

Výbor KČT TJ Jaroměřice oznamuje, že z důvodu 
protiepidemických opatření se 45. ročník 

Pochodu jarní přírodou nekoná.
Děkujeme za pochopení.

Akce plánované na rok 2021
- Další etapa opravy kanalizace – od č.p.196 po č.p. 180 – výměna kanalizačního řadu a zbu-

dování nové odlehčovací komory -  vítězem veřejné zakázky je firma Stavitelství Trynkl, cena 
zakázky 2 500 000 Kč bez DPH

- Rekonstrukce hřbitovní zdi -   kompletní výměna podezdívky hřbitovní zdi včetně rozšíření 
základového pasu, rekonstrukce a doplnění kovaných prvků oplocení a vstupní brány. Výběro-

vé řízení na zhotovitele se připravuje, proběhly přípravné práce – kácení bříz podél hřbitovní 
zdi z důvodu narušení kořenového systému stromů výkopovými pracemi při budování rozší-
řeného základového pasu zdi.

- Projektová dokumentace na domovní čistírny odpadních vod pro osadu Nový Dvůr -  
projekt na odkanalizování Nového Dvora. Vítězem veřejné zakázky je firma VHOS Moravská 
Třebová, cena zakázky 360 000 Kč bez DPH

- Oprava další části obvodového pláště zámku – restaurování sgrafitové výzdoby levého boku 
přístavku provede BcA. Martina Bednářová, cena zakázky 287 200 Kč bez DPH, stavební práce 
– výměna střešní krytiny přístavku zámku, okapových svodů a oplechování římsy, oboustranný 
nátěr dřevěného přístavku včetně okenních výplní bude realizovat firma LAKMAL Letovice, 
cena zakázky 142 620 Kč bez DPH.

- Dokončení výstavby inženýrských sítí v lokalitě Za Tvrzí II. (13 rod. domků) – vítězem ve-

řejné zakázky je firma Stavitelství Trynkl, cena zakázky 4 300 000 Kč bez DPH

Oznámení
Oznamujeme občanům, že v průběhu měsíce března 2021 začíná další etapa výměny kana-
lizace – na návsi od č.p. 196 k č.p. 180. Na prostranství před č.p. 200 bude umístěna de-

ponie materiálu, k parkování automobilů  prosím tak jako v loňském roce využívejte plochu 
před COOPem. Ukončení stavebních prací je plánováno 
na 30. dubna. Děkujeme, že budete respektovat dopravní omezení.
Dále oznamujeme, že 1. dubna bude zahájena rekonstrukce krajské silníce II/371 Jaromě-

řice – Jevíčko. Stavba by měla být hotova do konce roku 2021. Objízdné trasy budou včas 
vyznačeny.
 Mgr. Iveta Glocová, starostka obce
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PALIVOVÉ DŘEVO TVRDÉ
buk  •  dub  •  jasan

DŘEVĚNÉ BRIKETY  
z tvrdého dřeva

ɸ 8 cm, dl. +/- 7 cm

odřezky dl. 30 cm 1 prms* . . . . . . . . .   850 ,- Kč

štípané  dl. 30 cm 1 prms* . . . . .  1.180 ,- Kč

balení 15 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90 ,- Kč

1 tuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.000 ,- Kč

* 1 prms - prostorový metr sypaný

Pila GARANTO 
tel.:  582388101,  777588659 
Doloplazy 142 ( u Nezamyslic )

Dřevovýroba GARANTO 

tel.:  777139311,  777588659 
Olomoucká 774, Jevíčko 

w w w.garanto.cz

w w w.garanto.cz

Přijďte si k nám vybrat produkty z nabídky ověřených výrobců: 
Bohumil Jukl, Vlčí mák, Grešík, Energy, Mgr. Podhorná,  
Serafín, Zdraví z přírody, Alagenex life, Svět kamenů …
Máme pro Vás otevřeno od 9-12h. - 13-16 hod.  
v sobotu 9-11 hod. Objednávky vyřizujeme i na tel. 725 638 750,  
na emailu: harkom@seznam.cz nebo na FB Bylinářství Harmonie. 
Po domluvě zajistíme i dopravu k Vám domů.
20 let se aktivně vzděláváme a zároveň i praktikujeme poradenství  
a diagnostiku v oblasti psychosomatiky, celostní  
medicíny a alternativních řešení zdravotních  
problémů, včetně homeopatie AKH, měření EAV  
a dalších metod. I tyto služby můžete využít.
Pevné zdraví a vždy dobrou náladu přejí
Vlastik a Věrka Komoňovi z Bylinářství

Bylinářství Harmonie Jevíčko

Hledáme ke koupi dům na bydlení 
ve směru Jevíčko – Boskovice. 

Tel.: 739 871 556.
Sodexo s. r. o. nabízí rozvoz obědů  

v Jevíčku a po okolí.
Denně přivezeme uvařené obědy, rozvoz zdarma.

Bližší informace na tel. čísle 737 711 561.

„Zajetá“ country kapela z M. Třebové 
hledá „basáka“. Tel.: 604 905 545. 

(Facebook - Proč Ne band - oficiální stránky).

Koupím domácí med a sazenice zeleniny, bylin  
a květin za rozumnou cenu - tel.: 737 955 042, 

e-mail: biancatrade@seznam.cz.


