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Měsíčník města Jevíčka

ČERVEN

Jevíčkovění 2021 kulaté
Vládní opatření pozvolna zvedají stavidla, našinec si konečně může nakoupit všeho zboží dle li-
bosti, hospodští a restauratéři vstávají, věřme, jako Fénixové z popela a kulturní hladovka, pocti-
vě držená od loňského podzimu, bere konce. Předzvěstí návratu ke kultuře v našem městě bylo 
znovuotevření výstavy o historii a současnosti výroby čepelek v Jevíčku, připravenou společnos-

tí Czech Blades s. r. o. k sedmdesátiletému výročí závodu. Na konci května vystřídá expozici če-

pelek proslulých značek TIGER, TATRA, SOKOL a LEON výstava mající též vazbu k historii města,  
k historii dávnější, středověké. Přestože letošní rok připisujeme osobnostem malohanácké me-

tropole, vzpomeneme v rámci jubilejního desátého ročníku Jevíčkovění osobnost přesahují-
cí dalece náš region i kraj. Osobnost panovníka, zakladatele měst a rozmnožitele království 
Českého, Přemysla Otakara II., bude středobodem tradičního multižánrového festivalu, který  
v červnu oslaví první kulaté narozeniny.
V roce 2018 uplynulo 740 let od smrti pátého čes-

kého krále v bitvě na Moravském poli. Při této pří-
ležitosti vznikla z iniciativy spolku Města Otakarova  
z. s. výstava Přemysl Otakar II. – král, rytíř, za-

kladatel. Putovní výstavu o životních osudech, 
vládnutí a odkazu pátého českého krále předsta-

víme díky navázání spolupráce v loňském roce 3. 
června v jevíčské synagoze. Důvod je prostý – právě  
z vůle „krále železného a zlatého“ byly Jevíčku v roce 
1258 uděleny výsady královského města s právem 
magdeburským a právem mílovým. Samotná pri-
vilegia by však nemohla přispět k hospodářskému 
rozmachu mladého města, proto český král k těmto 
právům připisuje téhož roku i třináct okolních ves-

nic. Díky urbanistické činorodosti Přemysla Otakara 
II. přibylo jen v českých zemích za jeho čtvrtstoletí 
vlády prokazatelně více než 30 královských měst,  
k nimž se řadí i malohanácké Jevíčko. V garderobě 
panovníka doprovodí výstavu hrou na dobové ná-

stroje známý muzikoterapeut Lubomír Holzer.
Jubilejní 10. ročník múzicko-edukativního festivalu 
Jevíčkovění proběhne v tradičním termínu 3. – 4. 
června nejen jako oslava koryfejů našeho králov-

ského města, jak ostatně jinak v Roce osobností 
malohanácké metropole, nýbrž bude zrovna tak dobrou příležitostí pro setkání mnoha své-

bytných person z oblasti kultury a vzdělávání mládeže. V pátečním večeru se na jevíčské scéně 
připomenou mnozí, ve městě nikoli neznámí performeři, literáti, hudebníci a výtvarníci, kteří 
se na Jevíčkovění nebo jemu podobně koncipovaných festivalech v různých městech České 
republiky prezentují opakovaně. Olomoucký vysokoškolský profesor, romanopisec a dramate-

rapeut Milan Valenta, patrně otec všech projektů s příponou „vění“ - Mikulovění, Holešovění, 
Javoříčkovění apod., přiveze do Jevíčka populárního českého spisovatele, držitele literárního 
ocenění Magnesia Litera Petra Stančíka, dříve známého též jako Odilla Stradického ze Strdic. 
Ten zde představí svůj nejnovější román Pravomil a na dvorečku jevíčské pivnice Sport jistě 
otevře i vyhledávaného průvodce po pražských hospodách, knihu Praha ožralá, kterou sepsal  
s Radimem Kopáčem.  Chybět přitom nebude ani vícenásobný finalista české národní slam poe-

try, šternberský básník a poetoterapeut Pavel Svoboda či pražský Malohanák a lidový vypravěč 
Milana Nechuta, partajníci z uničovské Strany houpacího koně a mnozí další coby hosté Klubů 
rozmařilé poezie. O hudební doprovod se spravedlivě podělí ansámbly Bluemy a Střemkoš. 
Za vrchol jubilejního ročníku nicméně pokládáme čtvrteční vernisáž již zmiňované výstavy  
PŘEMYSL OTAKAR II. – KRÁL, RYTÍŘ, ZAKLADATEL, na níž přivítáme zástupce tuzemských měst  
s věnem našeho největšího ryze českého korunovaného panovníka. V jejich přítomnosti po-

křtíme knihu Oldřicha Koudelky Kořeny, jež je věnována osobnostem Jevíčka a jeho okolí. Sou-

částí programu s hudebním doprovodem Lubomíra Holzera, Elišky Beranové a Kateřiny Ko-

nečné budou rovněž vernisáže dílčích výstav připravených Muzeem královského města Jevíčka  
a výtvarným oborem ZUŠ Jevíčko žáků MgA. Renaty Štindlové.   
            Intendanti 10. ročníku Jevíčkovění       

Rudoslav Beran a Miroslav Šafář

 

Fotoaktuality

V interiérech kluboven v Panském 
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a vrátit jim původní nádech historic-

kého jádra města. Tato připravovaná 
rekonstrukce předpokládá stavební re-

alizaci v období let 2023 – 2025, kdy je 
současně předjednáno přeložení kabelů 
vrchního vedení ČEZ do země od kři-
žovatky ulice Okružní I přes ulici Horní 
Farní do trafostanice v ulici Dolní Farní. 
Tedy měla by proběhnout komplexní re-

konstrukce opět všech podzemních sítí  
v této lokalitě a následně obnova povr-
chů komunikace. Jak jsem již dříve zmínil, 
v případě krajské komunikace ulice Kos-

telní by to bylo za finanční spoluúčasti 
Pardubického kraje. Zpracování architek-

tonické studie předpokládáme do konce 
října letošního roku. Na základě této stu-

die by měly být zahájeny projekční práce 
do fáze prováděcí dokumentace stavby. 
Jsme si vědomi, že tento projekt přesa-

huje naše volební období, ale považuje-

me za důležité tvořit kontinuální práci, 
kterou může kdokoliv převzít a pokračo-

vat v její realizaci.
Stejně tak navrhla rada města na zákla-

dě doporučení komise dopravní zajistit 
výběrové řízení pro výběr projektanta na 
komplexní opravu ulic Zadní, K. Appla 
a Příční, kde cítíme letitý dluh ve stavu 
těchto městských ulic. Zde by mělo být 
rovněž naplánováno komplexní řešení 
obnovy podzemních sítí, chodníků a ko-

munikací. Projekt máme v plánu připravit 
tak, aby se jeho realizace dala etapizovat 
po jednotlivých ulicích z důvodu rozlo-

žení do jednotlivých roků a rozpočtů 
města.
Závěrem mi dovolte s ohledem na po-

slední měsíc školního roku 2020/2021 
poděkovat všem pedagogům a zaměst-
nancům našich škol, kteří za sebou mají 
další nestandardní školní rok, narušený 
koronavirem a za předávání vědomostí  
a zkušeností svým žákům prostřednic-

tvím online výuky. Obrovské poděkování 
a obdiv věnuji rovněž všem rodičům, kte-

ří museli chybějící složku osobní přítom-

nosti dětem ve škole nahrazovat doma 
a věnovat spoustu energie a času plnění 
úkolů a domácímu vzdělávání. Doufám, 
že příští školní roky již budou z tohoto 
pohledu fungovat v lepším světle.
Milí spoluobčané,
přeji Vám všem krásné léto, prožité ve 
zdraví a pohodě. Načerpejte dostatek 
síly a energie, která se nám všem bude 
jistě v druhé polovině roku hodit.

Zdraví Dušan Pávek, 
dipl. um., starosta 

Města Jevíčka

Vize příštích let
Vážení občané,
opět na mě po nějaké době vyšlo okén-

ko radních. Je to jako včera, kdy jsem 
Vám přál v lednovém okénku úspěšný  
a ve zdraví prožitý rok 2021 a už je 
jeho polovina téměř za námi. Nicmé-

ně, čekají nás letní dny a s nimi období 
dovolených, kdy by si měl každý z nás 
alespoň na několik týdnů vydechnout  
a načerpat sílu, sluneční paprsky a po-

hodu vyzařující z letní atmosféry.
V lednovém okénku jsem se věno-

val zejména investicím a plánům roku 
2021, moji kolegové radní se v následu-

jících měsících věnovali různým dalším 
tématům a mně připadá opět důležité 
nahlédnout pod pokličku toho, o čem 
přemýšlíme a jednáme s výhledem do 
let příštích. Považuji za velmi důležité, 
plánovat věci s výhledem na více let  
a řadu věcí tak spojovat, aby měly 
smysl a byly prováděny komplexně.  
V posledních letech se nám tato praxe 
osvědčila zejména při rekonstrukcích 
ulic Okružní IV, Růžová, Soudní a Okruž-

ní II, kde jsme díky dlouhodobějším plá-

nům zajistili soulad při koordinaci prací  
s vlastníky všech sítí (kanalizace, vodo-

vod, elektřina, veřejné osvětlení, kabe-

lové TV a následně v obnově chodníků 
a komunikace). Za tento postup jsme 
si vysloužili nejednou pochvalu i od 
Pardubického kraje, který v takových 
případech součinnosti rád investuje do 
obnovy krajských komunikací ve městě.
Obdobně jsme v tomto duchu již nyní 
započali jednání s Pardubickým krajem 
na přípravě rekonstrukce ulice Kostel-
ní, Komenského náměstí a Horní Farní.  
V případě Kostelní ulice by se jedna-

lo o společnou investici Města Jevíčka 
a Pardubického kraje, v případě ulice 
Horní Farní a Komenského náměstí  
o investici města. Rada města k tomu-

to tématu nyní schválila pověření k za-

jištění architektonické studie, která by 
měla promyslet a navrhnout ideálně 
řešení těchto ulic jak z pohledu uspo-

řádání komunikací, chodníků, parko-

vacích míst, veřejné zeleně, použitého 
materiálu pro finální povrchovou úpra-

vu a v neposlední řadě zohlednit potře-

by ulic, kde se nachází řada obchodů, 
do kterých jezdí zákazníci a potřebují 
zde krátkodobě zaparkovat. Na pořa-

du bude jistě varianta zjednosměrnění 
ulice Kostelní a vyloučení těžké do-

pravy mimo zásobování. Současně je 
zapotřebí respektovat významnou his-

torickou a urbanistickou hodnotu ulic  

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

Eduard Rozbořil
Josef Selinger
Olga Kulišová
Zdenka Nováková
Marie Komárková
Jarmila Slechanová
Jiřina Bystrá

Prodloužení příjmu  
závazných objednávek 

nádob k systému  
separovaného sběru  

odpadu „door to door“ 
v Jevíčku do 25. 6. 2021
Vážení spoluobčané,
město Jevíčko prodlužuje termín pro 
příjem závazných objednávek nádob  
k systému separovaného sběru odpadu 
„door to door“ v Jevíčku do 25. 6. 2021. 
Formuláře si můžete vyzvednout na MěÚ 
Jevíčko nebo stáhnout na webu města  
v odkazu „Služby, potřebuji vyřídit - Sběr-
ný dvůr, likvidace odpadů“. Lze také po-

užít formulář z únorového zpravodaje. 
Vyplněné formuláře vhazujte nejlépe do 
poštovní schránky u vchodu do MěÚ. 
O termínech výdeje nádob budete in-

formováni na základě Vámi uvedených 
kontaktů.
V měsíci červenci proběhne 1. svoz 
nádob, a to plastů 8. 7. 2021 a papíru 
22. 7. 2021. 
Příjem závazných objednávek nádob 
bude pokračovat i po 25. 6. 2021, nádo-

by na základě těchto objednávek se ov-

šem budou vydávat až v září, s předpo-

kládaným termínem svozu od října 2021.
Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
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MUDr. Zuzana Šedrlová 
18. 6. 2021 neordinuje,  

zástup pouze akutní stavy  
MUDr. Trčková, MUDr. Křížová 

pouze po předchozím objedná-

ní, sestřička v ordinaci přítomna.
 neordinuje 1. pátek v měsíci  

4. 6. 2021

 MUDr. Alena Blahová 
neordinuje 3. pátek v měsíci  

18. 6. 2021

OBNOVENÍ 
GYNEKOLOGIE V JEVÍČKU
Od 1. 6. 2021 zahájí provoz gyneko-
logická ordinace na adrese Okružní II 
261, Jevíčko.
Ordinační hodiny budou každé Po a Út 
7:30–12:00 a 12:30–15:30 h. 
Před návštěvou lékaře je nutné se objed-

nat. Objednání je již možné emailem na 
GynekologieTanita@gmail.com. V e-mai-
lu napište prosím telefon na vás, ročník 
narození a Vámi preferovaný termín ná-

vštěvy, ozvu se vám. Od 1. 6. se bude 
možné objednat v ordinačních hodinách 
na telefonu 463 114 082.  V průběhu 
června pak bude spuštěn online objed-

návací systém na stránkách  
www.gynekologietanita.cz.

Těším se na vás Taťána Michalina

Místní poplatky za  
odpady a za psy

Vážení občané,
finanční odbor upozorňuje na blížící se ter-
mín splatnosti poplatku za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu a poplatku za psa. 
Oba poplatky jsou splatné do 30.6. 2021. 
Jednotlivé sazby poplatků jsou k nahlédnutí 
u správce poplatku nebo na www.jevicko.cz  
v sekci: Městský úřad, v záložce: Platné 
Obecně závazné vyhlášky a nařízení. Po-

platky je možno uhradit na pokladně nebo 
bezhotovostně na účet 19-2526591/0100, 
při platbě zadejte přidělený variabilní 
symbol. V případě potřeby Vám variabil-
ní symbol sdělí paní Václavková. Kontakt:  
vaclavkova@jevicko.cz, 464 620519. Děku-

jeme všem za včasnou úhradu.
Jana Bartuňková, finanční odbor
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/29Z/2021 program 29. zasedání ZM kona-

ného dne 19. 4. 2021
2/29Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Miloslav Parolek, Ing. František Bušina, 
Mgr. Rudolf Beran

4/29Z/2021 prodej pozemku p. č. 4464 (153 
m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
M*** Š***, Jevíčko za cenu 22.950 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a M*** Š*** na prodej pozemku p. č. 
4464 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-

řuje starostu podpisem smlouvy
5/29Z/2021 prodej pozemku p. č. 4465 (132 

m2) - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí 
M*** K***, Jevíčko za cenu 18.800 Kč + 
úhradu správního poplatku katastrální-
mu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíčko 
a M*** K*** na prodej pozemku p. č. 
4465 v k. ú. Jevíčko-předměstí a pově-

řuje starostu podpisem smlouvy
6/29Z/2021 budoucí prodej části pozemků p. 

č. 1751/15 a p. č. 1751/71, oba ostatní 
plocha v k. ú. Jevíčkopředměstí společ-

nosti ČEZ Distribuce, a. s. za cenu 500 
Kč bez DPH za m2, smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní na prodej části pozem-

ků p. č. 1751/15 a p. č. 1751/71, oba 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

7/29Z/2021 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o spolupráci při realizaci stavby „Cyk-

lostezka Velké Opatovice - Jevíčko“ ze 
dne 18. 9. 2017 uzavřenou mezi městy 
Jevíčko a Velké Opatovice a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 1

8/29Z/2021 ceník společnosti SUEZ CZ, a. s. za 
manipulaci, odvoz a odstranění odpadů 
ze sběrného dvora Jevíčko na rok 2021

9/29Z/2021 cenovou nabídku společnosti TG 
TISK, s. r. o. Lanškroun na výrobu knihy 

autora PhDr. Oldřicha Koudelky „Koře-

ny - Osobnosti Jevíčka a okolí“ za cel-
kovou cenu 164.500 Kč bez DPH

10b/29Z/2021 záměr prodeje pozemků p. č. st. 
66 a p. č. st. 67, oba zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Jevíčko-město a kupní 
cenu za tyto pozemky ve výši 730.000 
Kč

10c/29Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na akci „Areál sběrného dvora Jevíčko“ 
mezi Městem Jevíčko a společností 
FORTEX STAVBY, s. r. o., Jílová 1550/1, 
787 01 Šumperk, IČ: 08516774 za část-
ku 14.475.236,53 Kč bez DPH a pověřu-

je starostu podpisem smlouvy
Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/29Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Mgr. 
Jiřího Janečka a Mgr. Petra Votroubka

Zastupitelstvo města Jevíčko ruší
10a/29Z/2021 usnesení ZM č. 6a/27Z/2021 ze 

dne 15. 2. 2021 týkající se schváleného 
záměru prodeje bytu č. 12, vpravo ve 2. 
NP a spoluvlastnický podíl o velikosti 
id. 1/12 společných prostor domu Ne-

rudova 529, Jevíčko a vyhlášení veřej-
né soutěže za maximální nabídkovou 
cenu, kdy minimální nabídková cena 
vycházela ze znaleckého posudku ve 
výši 1.104.000 Kč

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 28. zasedání 
ZM, 61., 62. a 63. schůze RM bez zásadních 
připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu o činnosti MP Jevíčko za období leden 
až březen 2021

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 19. dubna 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci o podání žádosti o dotaci z Progra-

mu rozvoje venkova přes SZIF na akci „Moder-
nizace spolkové části domu hasičů“ prostřed-

nictvím MAS MTJ
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
výroční zprávu MěÚ a jeho organizačních slo-

žek za rok 2020, která je uveřejněna na webo-

vých stránkách města
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dota-

ce pro projekt „Zkvalitnění pečovatelské služ-

by v Jevíčku“ poskytovatelem Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR v celkové výši 1.234.088,00 Kč
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
informaci místostarosty o možných názvech 
nových ulic v souvislosti s plánovanou výstav-

bou RD U Kapličky a v lokalitě nad areálem 
Žlíbka
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce března 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
zprávu vedoucího Obvodního oddělení Policie 
ČR Moravská Třebová o bezpečnostní situaci 
za rok 2020
Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty
Zastupitelstvo města Jevíčko ruší bod usnese-

ní ZM č. 10/28Z/2021 ze dne 15. 3. 2021 týka-

jící se prodeje nově zaměřeného pozemku p. 
č. 143/2 (13 m2) - ostatní plocha v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí J*** S*** a B*** S*** Jevíčko za 
cenu 11.500 Kč bez DPH + úhradu správního 
poplatku katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** S*** a B*** S*** na prodej nově 
zaměřeného pozemku p. č. 143/2 v k. ú. Jevíč-

ko-předměstí
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/64R/2021 program 64. schůze rady města 

dne 26. 4. 2021
3c/64R/2021 úhradu členského příspěvku 

svazku obcí Region Moravskotřebovska 
a Jevíčska, nám. T. G. Masaryka 29, 571 
01 Moravská Třebová za Město Jevíčko 
pro rok 2021 ve výši 70.025 Kč

3d/64R/2021 nákup květin a materiálu pro vý-

sadbu velkoplošných květinových truh-

líků města na veřejná prostranství pro 
rok 2021 od společnosti Zahradnictví 
Jurka, Deštná 121, 679 61 Letovice do 
částky 25.000 Kč bez DPH

4a/64R/2021 smlouvu mezi Městem Jevíč-

ko a společností P-D Refractories CZ, 
a. s., Nádražní 218, Velké Opatovice, 
IČ: 16343409 o odstranění odpadů na 
skládce S-OO3 Březinka II a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4b/64R/2021 uzavření dodatku č. 3 ke smlou-

vě o dílo č. 602/19 mezi Městem Jevíč-

ko a Univerzitou Pardubice, fakultou 
restaurování, Studentská 95, Pardubice, 
IČ: 00216275 na restaurování Mattioli-

ho herbáře pro městské muzeum a po-

věřuje starostu podpisem dodatku č. 3
4e/64R/2021 smlouvu o výpůjčce a následném 

darování sběrových nádob v projektu 
„Zavedení systému door to door v Je-

víčku“ a pověřuje Stanislava Ducháčka 
podpisem smluv za město při vydání 
nádob občanům a referenta SBF pod-

pisem smluv za město při umisťování 
nádob u objektů v majetku města

5a/64R/2021 místní úpravu dopravního znače-

ní na ul. K. H. Borovského v Jevíčku, kte-

rá spočívá v umístění dopravního zna-

čení B12 - „Zákaz vjezdu vyznačených 
vozidel“ se symbolem 207 - nákladní 
automobil a 208 - traktor s dodatko-

vou tabulkou E5 - „nejvyšší povolená 
hmotnost (7,5t)“ od ul. Svitavská, tak  
i od ul. A. K. Vitáka na základě vyda-

ného souhlasného stanoviska Policie 
ČR, dopravního inspektorátu, Svitavy 
a pověřuje investičního technika zajišt 
ěním instalace uvedeného dopravního 
značení

Usnesení 64. schůze Rady města Jevíčko konané dne 26. dubna 2021
5d/64R/2021 vyřazení nepotřebného mate-

riálu JSDH Jevíčko a pověřuje velite-

le JSDH Jevíčko zajištěním odprodeje  
a vyřazení

5e/64R/2021 finanční částku 26.797 Kč vč. 
DPH na nákup osobních ochranných 
prostředků a materiálu pro JSDH Je-

víčko s úhradou z rozpočtu na požární 
ochranu 2021

6a/64R/2021 dohodu mezi Městem Jevíč-

ko a společností ČEZ Distribuce, a. s.  
o umístění stavby elektrického ve-

dení na pozemcích p. č. 1750/2, p. č. 
1751/15 a p. č. 1751/71, oba v k. ú. Je-

víčko-předměstí a finanční náhradu za 
dočasné omezení vlastnických práv ve 
výši 1.000 Kč bez DPH, dohodu o zde-

molování nadzemního vedení a sloupů 
na ulicích Na Rybníku a Mlýnská v Je-

víčku
6b/64R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-

mene mezi Městem Jevíčko a Ing. On-

dřejem Blabolilem, Okružní III 211, 569 
43 Jevíčko na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemcích p. č. 2734 
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a p. č. 2804, oba v k. ú. Zadní Arnoš-

tov, výši jednorázové náhrady 1.500 Kč 
vč. DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

6c/64R/2021 záměr prodeje částí pozemků  
p. č. 3052, p. č. 3053 a p. č. 3061/3, vše  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a schvaluje 
pořízení odhadu obvyklé ceny a re-

spektování hranic koridoru dlouhodo-

bě plánovaného budoucího obchvatu 
města

7b/64R/2021 záměr pronájmu nebytového 
prostoru - garáže ve dvorním traktu ul. 
Soudní 51, Jevíčko na pozemku p. č. st. 
3 v k. ú. Jevíčko-město

8a/64R/2021 účetní závěrku příspěvkové  
organizace Základní umělecké školy 
Jevíčko za rok 2020 dle předložených 
dokladů a sepsaný protokol o schválení 
účetní závěrky

8b/64R/2021 účetní závěrku příspěvkové or-
ganizace Základní školy Jevíčko za rok 
2020 dle předložených dokladů a se-

psaný protokol o schválení účetní zá-

věrky
8c/64R/2021 účetní závěrku příspěvkové or-

ganizace Mateřské školy Jevíčko za 
rok 2020 dle předložených dokladů 
a sepsaný protokol o schválení účetní 
závěrky

8d/64R/2021 hospodářský výsledek příspěv-

kové organizace Základní umělecké 
školy Jevíčko za rok 2020 dle předlo-

žených dokladů ve výši 26.278,81 Kč  
a jeho převedení do rezervního fondu

8e/64R/2021 hospodářský výsledek příspěv-

kové organizace Základní školy Jevíčko 
za rok 2020 dle předložených dokladů 
ve výši 179.013,79 Kč a jeho převedení 
do rezervního fondu

8f/64R/2021 hospodářský výsledek příspěvko-

vé organizace Mateřské školy Jevíčko 
za rok 2020 dle předložených dokladů 
s nulovým ziskem 0 Kč

Rada města Jevíčko pověřuje
2a/64R/2021 místostarostu místním šetřením 

a jednáním s Hanáckou zemědělskou 
společností Jevíčko o možnosti ob-

novení spojovací cesty, která je nyní 
zaorána na pozemku města p. č. 5438 
- ostatní komunikace v k. ú. Jevíčko-

-předměstí a předání informací do RM
2b/64R/2021 starostu zajištěním cenových 

nabídek na zpracování projektové do-

kumentace pro vybudování požární ná-

drže na Maříně na vhodném pozemku 
města

3b/64R/2021 starostu města jednáním se spo-

lečností HRH Real, s. r. o. o možnosti 
směny části pozemků p. č. 177, 178, 
179, 1757/6, 3572 ve vlastnictví Měs-

ta Jevíčko za pozemky p. č. st. 50 a p. 
č. 43/1 ve vlastnictví společnosti HRH 
Real, s. r. o.

4d/64R/2021 místostarostu jednáním o nutné 
finanční spoluúčasti společnosti CETIN, 
a. s. v rámci akce pro napojení obou 
částí průmyslové zóny Třebovská na 
otevřenou optickou telekomunikační 
síť

5b/64R/2021 místostarostu zpracováním foto-

dokumentace a popisu kritického úse-

ku v první prudké levotočivé zatáčce za 
kapličkou ve směru na Zadní Arnoštov 
a vše zaslat na SÚS Pk k řešení

5c/64R/2021 starostu zajištěním cenových 
nabídek ke zpracování kompletní pro-

jektové dokumentace s technickoeko-

nomickým zhodnocením ul. Zadní na 
generální opravu celé ulice s rozděle-

ním rekonstrukce na dílčí etapy
Rada města Jevíčko předává
3a/64R/2021 nalezenou železnou ceduli s ná-

pisem „Tyršova plovárna“ bratrům So-

kolům k zrenovování a ke zpětnému 
umístění do areálu Žlíbka, kam historic-

ky patřila
Rada města Jevíčko souhlasí
4c/64R/2021 s navrženými podmínkami spo-

lečnosti CETIN, a. s. pro napojení obou 
částí průmyslové zóny Třebovská na 

otevřenou optickou telekomunikační 
síť

7a/64R/2021 s úpravou koupelny v BJ č. 1 na 
adrese Svitavská 474, Jevíčko firmou 
Instalatérství Bidmon, s. r. o., Třebov-

ská 431, Jevíčko, IČ: 28821068 za cenu 
31.818,20 Kč vč. DPH dle předložené 
cenové nabídky

7c/64R/2021 s přestěhováním nájemkyně 
městského bytu č. 1 z ul. Biskupická 
364, Jevíčko, do bytu č. 12 na ul. Ne-

rudova 529a, Jevíčko a uzavřením ná-

jemní smlouvy o nájmu bytu č. 12 za 
standardních podmínek

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Rada města Jevíčko schvaluje
1/65R/2021 program 65. schůze rady města 

dne 3. 5. 2021
2a/65R/2021 darování vyřazených knih  

z Městské knihovny v Jevíčku pro ZŠ 
Užhorod, Ukrajina

2b/65R/2021 cenovou nabídku firmy NE-

TVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko, IČ: 
28850581 na modernizaci interneto-

vého rozvodu ubytovny města na ul. 
Soudní 51 za částku 31.900 Kč bez DPH

2c/65R/2021 cenovou nabídku firmy NE-

TVOIP, s. r. o., Kostelní 41, Jevíčko,  
IČ: 28850581 na zhotovení kamerového 
systému v prostorách ubytovny města 
na ul. Soudní 51 za částku 71.960 Kč 
bez DPH

2e/65R/2021 zhotovení vjezdů k nemovitos-

tem na ulici Svitavská v roce 2021 pra-

covníky města v rozsahu 1. etapy, a to 
od č. p. 490 po č. p. 533

6/65R/2021 záměr pronájmu nebytového pro-

storu ve III. NP domu Palackého nám. 
1, Jevíčko na pozemku p. č. st. 116/1  
v k. ú. Jevíčko-město

Rada města Jevíčko pověřuje
2d/65R/2021 starostu zajištěním poptávkové-

ho řízení na projektanta pro zpracová-

ní návrhové studie cílového stavu ulic 
Kostelní, Komenského náměstí a Horní 
Farní

3c/65R/2021 místostarostu zajištěním práv-

ního stanoviska ve věci odpovědnosti 
města jako vlastníka za stav kulturní 
památky městských hradeb, jejichž stav 
je dlouhodobě ovlivňován stavební čin-

ností a zásahy soukromých vlastníků
5/65R/2021 vedoucího technických pracov-

níků údržby města zpracováním návr-
hu řešení vozového parku ve variantě 
zakoupením nového nosiče s kontej-
nerovou nástavbou popř. zakoupením 
samostatného nosiče s použitím stáva-

jící kontejnerové nástavby pro potřeby 
technických pracovníků města

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
3a/65R/2021 schválit cenovou nabídku spo-

lečnosti BETAPROJEKT, s. r. o. Svitavy 

Usnesení 65. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. května 2021
na zpracování prováděcí dokumenta-

ce pro realizaci stavby „Příprava území  
a infrastruktura pro průmyslovou zó-

nuJevíčko“ za částku 140.583,50 Kč vč. 
DPH

3b/65R/2021 schválit smlouvu č. 21_
SOBS01_4121783402 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, 
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - 
Podmokly, IČ: 24729035 o uzavření bu-

doucích smluv o připojení odběrných 
elektrických míst k distribuční soustavě 
ČEZ Distribuce, a. s. pro 32 RD v lokalitě 
„U Kapličky“, Jevíčko

4/65R/2021 schválit cenovou nabídku spo-

lečnosti OR CZ, spol. s r. o., Brněnská 
19, 571 01 Moravská Třebová, IČ: 481 
68 921 na bezpečnou wifi síť pro MěÚ 
Jevíčko za částku 96.859 Kč bez DPH  
z důvodu kybernetické bezpečnost

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 31. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko
Doba konání: 14. 06. 2021 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  14. 5. 2021
  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  

starosta města Jevíčka
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Vážení producenti odpadu,

informujeme Vás o zavádění nového automatického evidenčního 
systému ArcoSMART v rámci svozu směsného komunálního od-
padu v Jevíčku. V průběhu měsíce května a června, vždy v den 
svozu směsného komunálního odpadu probíhala a bude probíhat 
instalace RFID čipů/kódů na odpadové nádoby (popelnice). Čipy na 
popelnice instalují pracovníci SUEZ po svozu nádob (popelnic). Či-
pování nádob neprovádí svozová osádka. Na plastovou nádobu se 
instaluje RFID čip ve vzhledu etikety (instalace prováděna lepením) 
a na kovovou nádobu se instaluje RFID čip ve vzhledu pouzdra (in-
stalace prováděna nýtkováním) - viz foto v příloze. Čip z nádoby je 
nepřenosný, tzn., že v případě pořízení nové popelnice, musí být 
tato popelnice znovu osazena čipem. Informace o pořízení nové 
nádoby na směsný komunální odpad, prosíme předat na MěÚ Je-
víčko. Nádoby, které nebudou osazeny čipem, nebudou firmou 
SUEZ sváženy. V případě, že Vaše nádoba (popelnice) nebyla  
z jakéhokoliv důvodu (nevystavení nádoby, nemoc, neinformova-
nost, služební cesta atd.) v průběhu těchto dvou měsíců osazena 
čipem, prosím o nahlášení této skutečnosti na MěÚ a pracovníci 
SUEZ přijedou tyto nádoby očipovat.

RFID čipy slouží k:
•  Automatickému načítání odpadových nádob
•  Komplexní evidenci odpadových nádob pomocí RFID čipů
•  Rozlišení objemu nádoby (110l, 120l, 240l, 1100l) a komodity
•  Sledování naplněnosti nádoby a kvality odpadu
•  Eliminaci nehrazeného odpadu a pravidelný výstup dat
•  Systém propojuje požadavky obcí a zákazníků na automatizaci  

a digitalizaci svozu nádob v reálném čase
•  Systém poskytuje inovaci v podobě propojení na motivační sys-

tém, který je stěžejním požadavkem mnoha obcí (doplňková 
služba)

•  Výhodou oproti konkurenčním systémům je propojení automa-
tického a manuálního snímání svezených odpadových nádob

•  Systém umožňuje přesnější výpočty pro účely motivačního sys-
tému pro občany

Bc. Hana Bahelková
obchodní manažer SUEZ CZ a. s.
Recyklace a využití odpadů Česká republika
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Každá doba má svou historii, tu součas-

nou prožíváme, o té minulé si něco poví-
me. Ve druhém díle významných návštěv 
v Jevíčku seznámím čtenáře s návštěvou 
druhého československého prezidenta  
v nelehkém předmnichovském období.  
Dr. Edvard Beneš byl československý, diplo-

mat, politik a následně státník, který dlou-

há léta spolupracoval s T. G. Masarykem. 
V roce 1935 převzal po něm prezidentský 
úřad, jako druhý vrcholný představitel prv-

ní republiky. Jak všichni víme, byla to velmi těžká a složitá doba. 
Dr. Beneš se snažil vyřešit národnostní otázky tohoto státu, které 
byly nejen odkazem rozpadnuvší se habsburské monarchie. Bohu-

žel nadešel pro náš národ tragický rok 1938 a mnichovský diktát, na 
dobu nejen příštích sedmi let, vše ve vývoji mladého státu změnil.  
V dobovém Jevíčsku č. 36 ze dne 3. září 1937 je pod titulkem 
„Vzácné návštěvy v Jevíčku“ zmíněna v první řadě návštěva prezi-
denta republiky dr. Beneše v našem městě. Dejme ale slovo pisateli 
článku, jak viděl, slyšel a prožil tuto událost. Cituji: „U příležitosti 
velkých vojenských manévrů, které se odehrávaly v posledním a roz-
hodujícím dějství v okolí Jevíčka, přijel do Jevíčka dne 25. srpna pan 
president republiky dr. Edvard Beneš se svojí družinou. Jeho příjezd 
byl nenadálý. V půl desáté dopoledne došla zpráva, že pan president 
přijede do Jevíčka v 11 hodin, aby si prohlédl polní telefon, centrálu 
ředitelství manévrů, a vojenský vozový muniční park. Oba tyto podni-
ky byly umístěny v Jevíčku“. 
Dále se autor článku rozepisuje o Benešově příjezdu a naznačuje, že 
příjezd byl sice nečekaný, ale i tehdy fungovaly různé “informační 
kanály“, které naznačovaly možný příjezd nějaké významné osob-

nosti právě na kontrolu připravenosti armády. Město bylo pro tu 

Významné osobnosti na návštěvě v Jevíčku
2. díl / Edvard Beneš v roce 1938

možnou návštěvu vyzdobeno prapory a vlajkami a jak se roznesla 
zpráva o příjezdu prezidenta – začalo se shromažďovat i obyva-

telstvo, školní mládež a radní, aby byl nečekaný i očekávaný host 
náležitě přivítán. Po příjezdu pana prezidenta (byl skutečně dochvil-
ný) následovaly projevy na obou stranách. Podle dobové zprávy,  
Dr. Beneš, stále pevně věřil, že bude zachován mír a lidé budou 
ušetřeni válečného konfliktu. Následně i starosta Alois Volf (ve funk-

ci 1926 – 1937) hovořil o důvěře a loajalitě místních obyvatel, i když 
i zde muselo být jasné, že situace v okolí – tedy v německy hovo-

řících obcích, není zcela bez problémů. Ale vraťme se k programu 
vzácné návštěvy a dejme opět slovo pisateli článku: „Nato se pan 
president se zástupci obce rozloučil, prohlédl si zařízení telef. centrá-
ly (byla umístěna v zámečku) a odejel prohlédnout si muniční park  
v Masarykově sadě (dnešní pivovarský park). Po prohlídce opustil se 
svojí družinou Jevíčko a odejel na hrad Bouzov ke krátkému polední-
mu odpočinku.“ 
Tolik o návštěvě Dr. Edvarda Beneše v našem městě. Následné 
události nejen v naší zemi, ale i v celé Evropě dostaly úplně jiný 
směr, než si druhý československý prezident přál. Městem pro-

šlo za další léta mnoho různých návštěv, často i nezvaných, ale  
o těchto událostech v některém z příštích zpravodajů. 

Mgr. Helena Ulčová, vedoucí městského muzea

Básník Aleš Balcárek a Jevíčko  
- 160 let od prvního setkání

V červnu 2021 uplyne 160 let od doby, kdy Jevíčko bylo jedním 
v míst, která na své prázdninové trase navštívil mladý student praž-

ské techniky, obrozenecký básník Aleš Balcárek (1840 Šumvald – 
1862 Praha). Setkal se zde s přítelem, učitelem A. K. Vítákem. Do-

mluvili se, že Balcárek napíše báseň do prvního čísla Vítákem připra-

vovaného pedagogického časopisu Pěstoun Moravský. Tak se také 
stalo, ale časopis vyšel s určitým zpožděním, a tak Pěstoun vedle 
Alšových veršů přinesl zároveň i jeho nekrolog. Balcárkův předčas-

ný tragický skon pádem z Koňské brány v Praze a jeho vlastenec-

ké verše dlouhodobě rezonovaly v jeho rodném severomoravském 
kraji pod Bradlem, a to natolik, že po pětasedmdesáti letech, roku 
1937 založená Společnost pro všestranné povznesení severní Mora-

vy nesla jeho jméno. A v této Společnosti Alše Balcárka nacházíme 
mezi jejími zakládajícími členy jevíčského rodáka, řídícího učitele 
Jaroslava Vrbického. Lze si jen domyslet, že nadcházející události, 
zábor českého a moravského pohraničí v následujícím roce a léta 
následného válečného konfliktu ovlivnily osudy obou. Společnost 
Alše Balcárka zanikla, básníkovo rodiště rodiště bylo zabráno, stejně 
jako obec Mladějovice, kde působil na škole Jaroslav Vrbický. Ten se 
pak vrátil s rodinou do Jevíčka a po celou válku až do osvobození 
zde vedl jevíčskou obecnou školu. Jaroslava Čajová

Foto: Dr. E. Beneš s představiteli města před zámečkem
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Protistátní nápis na budově gymnázia
/Pátrání po autorovi nápisu/

Studoval jsem na gymnáziu v Jevíčku počátkem padesátých let mi-
nulého století. Byla to doba upevňování moci komunistické strany, 
doba nejtvrdších represí vůči občanům, kteří s její politikou nesou-

hlasili.
Velká část občanů má v povědomí fakt, že za 2. světové války byl 
u nás zaveden tvrdý přídělový systém, kdy na lístky bylo prakticky 
všechno; potravinami počínaje a kuřivem konče. Celý tento přídě-

lový systém byl definitivně zrušen až osm let po válce, při měnové 
reformě v r. 1953. O tom, že lístkový systém na chleba a pečivo 
byl zrušen již na podzim v roce 1949, ví dnes snad jen historici 
a někteří pamětníci. Podle usnesení vlády ze dne 25. 2. 1951 
se však od 26. 2. 1951 znovu zavedly lístky na mouku, chleba  
a pečivo.
Bezprostředně po opětovném zavedení lístků na mouku, chleba  
a pečivo se jednoho dne ráno na budově gymnázia objevil pro-

tistátní nápis, z něhož si pamatuji pouze část – Znovu chleba na 
lístky, další krok k socialismu. Nápis byl napsán modrou lesnickou 
křídou, která se používá na značení poražených stromů, aby lépe 
držel na omítce. Byl psán hůlkovým písmem velkým až 50cm, ve 
výši, kam nemohl dosáhnout ani vysoký člověk. Po ofotografování 
a zadokumentování nápisu pracovníky STB byl nápis odstraňován  
a bylo započato vyšetřování, které zůstalo bez výsledku.
V roce 2006 mně bylo divné, že se k autorství nápisu dosud nikdo 
nepřihlásil, že se nikdo nesnaží získat politické body za boj proti 
komunismu. Začal jsem se proto vyptávat všech svých spolužáků 
a ostatních tehdejších studentů gymnázia, z nichž někteří byli i vy-

šetřováni, co všechno vědí  o tomto nápisu. Napsal jsem i žádost  
o poskytnutí informací do archivu bezpečnostních složek MV Jiho-

moravského kraje, kam Jevíčko tehdy patřilo. Odpověď s datem 
12. 2. 2007, byla negativní – nebyly nalezeny žádné archivní 
materiály týkající se protistátních nápisů na budově gymnázia  
v Jevíčku.
Moje pátrání u spolužáků bylo nakonec z části úspěšné a autor 
nápisu se mi nakonec dopisem ze dne 12. 8. 2006 k autorství nápisu 
přiznal. Při mém pátrání mi totiž jeden spolužák /Josef Skácel roz.
Bečička/ řekl, že autora nápisu zná, že ho nám dobře i já a že au-

tor nežije v Jevíčku. Jeho jméno mi však neřekl. Domyslel jsem si, 
že autorem nápisu by mohl být náš spolužák se kterým se J. S. 
přátelil a se kterým jsem seděl ve 3. a 4. třídě střední školy v jedné 
lavici. Napsal jsem mu potom, že se zajímám o protistátní nápis 
na budově gymnázia z r. 1951 a že on v té době bydlel v Jevíčku  
a zda o tom něco neví. On si to vysvětlil tak, že o jeho autorství vím  
a v dopise ze dne 12. 8. 06 tento můj dotaz označil za moji kulišárnu.
Z tohoto dopisu uvádím následující:  ... jsem byl nucen po abso-

lutoriu měšťanky „získat větší třídní uvědomění“, jak mi doslovně 
soudruzi z M. Třebové napsali po úspěšně vykonaných přijímacích 

zkouškách a nedoporučili další studium .... ani v létech dalších,  kdy 
mne punc polit. nespolehlivosti stál perspektivní místo v Praze ....
hlavní nápis se táhl.... ve výšce, která zmátla tehdejší vyšetřovate-

le... Vím pouze, že STB běsnila... protože se jim nepodařilo vyšetřit 
naprosto nic a ani služební pes a místní jevíčští pohlaváři neuspěli. 
A naproti tehdy ve vilce bydlel důstojník SNB, tak z toho měli jen 
blamáž.... v tehdejším školním roce 1950 - 51,  kdy jsem byl pilovat 
třídní uvědomění u Maršálka ve V. Opatovicích. ... že bych docela 
rád  na stará kolena nahlédl do tehdejší fotodokumentace STB... 
Záleží tedy nyní pouze na tvé uváženosti, jak budeš hospodařit 
s fakty, já osobně  o „popularitu“ nestojím...
Zdraví  tě Erik.
          
Autorem protistátního nápisu je Erich Kovářík

Erich Kovářík nar. 24. února v Jevíčku, zemřel 6. 8. 2020 v Jaromě-

řicích.
Používal jako pseudonym poněkud pozměněné jméno a pří-
jmení - Erik Kovařík.

Erik svůj rodný kraj miloval. Celý svůj aktivní život však prožil mimo 
něj, V r. 1957 namaloval obraz „Červený kopec u Jevíčka“. Obraz je 
převzat z publikace - Štěpán Blažek, Antonín Orner: „Malíři v Jevíčku 
a v okolí“, str. 92, 93.

Na poslední roky života se Erik do rodného kraje vrátil. Prožil je  
v Jaroměřicích, v domově důchodců na Kalvárii.

                        Ing. Jaroslav Zezula st.

Pouť jevíčských oldskautů na Ivančenu 15. 5. 2021
Od loňského roku musel být již 3x kvůli COVIDU odložen termín 
tradičního skautského výstupu k mohyle na Ivančeně v Beskydech.
Rád bych touto cestou poděkoval Pavlu Vykydalovi, vůdci našeho 
98. oddílu oldskautů Františka Plecha, který zorganizoval první le-

tošní větší skautskou akci a to k uctění památky nacisty poprave-

ných skautských činovníků.
Tentokrát se nás z Jevíčka vydalo k Ivančeně 12, jen akce musela být 
kvůli platným omezením pouze jednodenní. Společně se vzpomí-
nalo na padlé hrdiny a následně jsme položili své kameny nesené 
z domova.
Počasí nám tentokrát přálo a výstup se skvěle vydařil. 

Mgr. Petr Votroubek



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

10 /  Červen 2021

Malované cyklomapy 
Svitavska
Vážení čtenáři,
děkujeme žákům Základní umělecké školy Jevíčko pod 
vedením MgA. Renaty Štindlové za krásné obrázky měs-

ta, které nakreslily v rámci projektu Malované cykloma-

py Svitavska, které bude vydávat CBS Nakladatelství  
s. r. o. V mapách bude použit jeden z uvedených obráz-

ků jako dominanta Jevíčka. Cyklomapy budou po vydání  
k zakoupení v Turistickém informačním centru Města 
Jevíčka.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta města

Jakub Vodák, 13 let

Klára Nárožná, 11 let
Jan Jelínek, 12 let

Marek Gloc, 12  let Matyáš Jirgl, 11 let

Okénko ZUŠ Jevíčko
Vážení rodiče a přátelé školy, 
protože se blíží konec školního roku a v tomto období tradičně 
pořádáme spoustu koncertů a kulturních akcí, dovoluji si vám 
oznámit, že v rámci rozvolňování se budeme snažit alespoň 
částečně uskutečnit některé z nich. Jedná se například o celo-

státní akci ZUŠ Open pod záštitou Magdaleny Kožené, která 
by měla proběhnout na náměstí v Jevíčku a dále žákovské 
koncerty. Vzhledem k stále nejisté situaci při rozvolňování ne-

máme zatím pevné termíny, ty budeme upřesňovat průběžně 
během měsíce června. Sledujte proto stránky naší školy, školní 
facebook a aktuální hlášení městského rozhlasu. Dále bych vás 
chtěl upozornit, že již probíhá zápis  žáků do nového školního 
roku 2021/2022 a bližší informace naleznete opět na stránkách 
školy a ve zpravodaji. Přestože tento školní rok převážně pro-

bíhala distanční výuka, věřím, že vás tato situace neodradila   
a budete se i vy, stejně jako všichni učitelé a zaměstnanci naší 
školy, těšit na školní rok nový a pevně věřím, že již bude pro-

bíhat standardní prezenční formou.
Na závěr bych vám chtěl poděkovat za podporu, přízeň a spo-

lupráci, která nám pomohla překonat nelehké období. Všem 
přeji hezké léto a dětem pohodové prázdniny.

Zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko Mgr. art. Ondřej Čada

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

výtvarný obor

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

hudební 
obor

taneční obor

Zájemci se mohou hlásit osobně v ZUŠ Jevíčko, U Zámečku 451
nebo na tel. 775 299 253, 604 730 535 během měsíce května a června, nejpozději  

však první týden v září 2021. Podrobnosti naleznete na www.zusjevicko.cz

Nabízí v roce 2021/2022 
výuku v těchto oborech:
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Jan Jelínek, 12 let
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 DÁRKOVÉ  BALÍČKY

M E D O U

+420 605 318 204 info@medolu.cz medolu.cz

WWW.MEDOLU.CZ

Med a medové pochoutky
Medová kosmetika
Doplňky stravy z bylin a medu

Bylinné čaje

L E T N Í  T E N I S O V Ý  K E M P 
pro děti od 7 do 15 let pořádá ve dnech 19. 7. - 23. 7. 2021 

tenisový klub TC Jevíčko 

Program: 

Míčové hry - Pohybové hry - Výuka tenisu 
denně od 9:00 do 16:00 

Cena 1 300 Kč - pronájem sportovišť a náčiní, oběd, pitný režim 
(děti z Jevíčka 1 300 Kč, ostatní 1 500 Kč)  
Přihlášky a bližší informace do 25. 6. 2021  

Petr Veselka 724 228 949, veselkapetr@centrum.cz 
Radomil Sedlák 777 081 531, tcjevicko@seznam.cz  

 

Přijmeme prodavačku/če na zkrácený úvazek.
Může být i důchodce i invalidní důchodce. Bližší 
informace na tel.: 774 999 773. Životopis pošlete 

na e-mail L.Sekanina@seznam.cz.
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Přijmeme šikovné pracovníky do výroby
závod Jevíčko

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

Co Vám ještě nabízíme?
• máme 7,5 hodinovou pracovní dobu

• dovolenou si užíváme celých 5 týdnů 
• plnou docházku odměňujeme 500 Kč/měsíc
• vyplácíme 13. mzdu ve výši 100 % měsíční mzdy

• přispíváme na stravování a máme firemní kantýnu
• na bytové účely rádi bezúročně zapůjčíme až 100 000 Kč
• přispíváme zaměstnancům na teambuildingové aktivity

• přispíváme na penzijní připojištění nebo na životní pojištění 6 000 Kč/rok
• ať už jste odkudkoliv, přispějeme Vám na dopravu dle vzdálenosti až 18 900 Kč/rok
• přispíváme ke svatbě, k narození dítěte, k životním a pracovním jubileím
• podporujeme volnočasové aktivity (např. přispíváme na kartu MultiSport)

Na Vaše reakce se těšíme na:
REHAU Automotive, s.r.o., Biskupická 781, 569 43 Jevíčko
Ing. Eliška Stratilová
Tel.: 465 357 325, e-mail: eliska.stratilova@rehau.com

www.rehau.jobs/cz

Nástupní mzda 141 Kč/hod.
Již po půl roce od nástupu 154 Kč/hod. (včetně směnných příplatků)
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H LEDÁ ME
ŘIDIČE VYSOKOZDVIŽNÉHO VOZÍKU/NÁKLADNÍHO AUTA
OPERÁTORA TAVICÍHO AGREGÁTU
DĚLNÍKA SKLÁŘSKÉ VÝROBY
MECHANIKA ELEKTRONIKA
PROVOZNÍHO ZÁMEČNÍKA· 

Více informací na: 

+ 420 516 427 706; + 420 739 661 710
Iva.petrova@sklomoravia.com 

sklomoravia.cz

·

·

·

·

www.
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Historické čtení na pokračování
MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                       2.  díl

Ing. Jaroslav Zezula st.

č.p.
souč.

předmět 
podnikání podnikatel

Kostelní ulice
č. 39 9 m řeznictví Bock Artur Ž
č. 39 9 m textil Bocková Herta Ž
č. 40 7 m, 8 m textil Slavíček Emanuel
č. 40 7 m, 8 m smíšené zboží Slavíček Bohumil 
č. 40 7 m, 8 m taxi Procházka Ferdinand
č. 41 6 m katolický dům, kino

tělocvična těl. jednota Orel
č. 42 5b m pánské krejčovství Elbl Filip
č. 43 5a m hodinářství, kle-

noty
Gottwald Alois

č. 44 4 m brašnářství, řeme-

nářství
Nedomanský Eduard

č. 44 4 m knihkupec, papír-
nictví, knihařství

Volf  Karel 

č. st. par. 2 m kostel Nanebevzetí 
p. Marie

církev římskokatolická

č. 1 133 m koloniál Siedrová  Františka Ž
č. 45 166 m knihkupec, 

papírnictví
Janíček Antonín

č. 46 134 m holičství Piták Josef 
č. 46 134 m řeznictví Štindl Jan
č. 47 135 m železářství Hanák Karel
č. 47 135 m restaurace Pelcl František N
č. 48 136 m čalounictví Schiller Karel
č. 49 137 m kadeřnictví Laštůvka Josef
č. 50 138 m stolařství Kaplan Vítězslav
Brněnská ulice
č. st. par. 97/2 pán.krejčovství Kučera Josef
č. 14 86 m
č. 183 87 m hostinec Nickel Vilém
č. 185 88 m pekařství Němec Vilém a Julie
č. 187 89 m cukrářství Šponer Karel
č. 189 100 p smíšené zboží, 

porcelán, sklo
Lexman Václav

č. 189 100 p dámská krejčová Smolková Štěpánka
č. 334 73 p trafika Komárek Josef
č. 334 73 p soustružník dřeva, 

stolařství
Kaplan Vladimír

č. 335 74 p provaznictví Jašek František 
č. 337 76 p textil /damašek/ Zezula František
č. 347 205 p pivovar se sladov-

nou
Akciový pivovar se 
sladovnou v Jevíčku

č. 786
č. st. par. 851, 852, 
853 přm

pivovarský rybník Akciový pivovar se 
sladovnou v Jevíčku

č. par. 347/1 přm Tillovy sady městský park
č. 13 93 m cukrárna Aubrechtová Marie
č. 137 148 m krejčovství Zdráhal Mořic
č. 137 148 m holičství, kadeř-

nictví
Hájek Antonín

Přehled institucí, kulturních zařízení a živností:
č. 138 92 m elektro, jízd. kola 

kůže, obuv.přípravy
Ing. Weiss Julius Ž

č. 182 91 m hostinec Pařízek Augustin
č. 184 90 m smíš. zboží, pra-

žírna kávy, prodej 
paliv, hořlavin

Krejcar Vítězslav

č. st. par. 25 přm čepičář Navrátil Antonín
č. 186 166 p
č. 188 85 p prodej, opravy 

obuvi
Kaplan Jaroslav

č. 338 83 p autobusová 
doprava

Procházka Alois

č. 633, 344, 80 p autodoprava Krejcar Miloslav
č. st. par. 461 přm obecní hřiště město Jevíčko

Třebovská ulice
č. 71 169 m čistírna, barvírna 

oděvů
Pazdírek Jan

č. 71 169 m elektro - radio Kocman 
č. 71 169 m šicí stroje Singer Přichystal František
č. 71 169 m holičství, 

kadeřnictví
Hader Ludvík

č. 71 169 m hodinářství, 
zlatnictví

Bock Berthold Ž

č. 71 169 m varhaník, učitel 
hudby

Jochec Josef

č. 70 16 m řeznictví Machorek Felix 
č. 69 1 ž sedlářství,

řemenářství
Petrák Stanislav

č. 69 1 ž dámská krejčová Müllerová Marie
č. st. par. 121 přm smíšené zboží Weiss Artur Ž
č. 68  32 ž , 45 ž 
č. st. par. 89 přm hostinec Engelová Walburga Ž
č. -- 19 ž
č. 271 13 p hostinec Spieglová Sara Ž
č. 440 15 p nákl. a osobní 

autodoprava
Hoff  Antonín N

č. 431 18 p modiství, 
krejčovství

Doubravská Marie

č. 427 20 p nákupní a prodejní
družstvo, sklady

Hospodářské nákupní 
a prodejní družstvo 
Jevíčko

č. 421 22 p kamnářství Jelínek Jan 
č. 405 230 p tesař Pazdírek Josef
č. 400 309 p strojírna, výroba 

hosp.strojů
Kohoutek Josef

č. 32 18 m pekařství, 
krupařství

Jarolím Josef

č. 73 17 m nožířství, brusičství
č. 73 17 m obchod s dřevem, 

prodej pian, hu-

dební škola
Hruška Rudolf

č. 73 17 m poštovní úřad
č. 74 31 ž smíšené zboží Engelová Gisela Ž
č. par. 2588 přm smíšené zboží Ambroz František
č. 78 30
č. 439 159 p čalounictví Schiller Ludvík
č. 437 31 p trafika Ženata František
č. 436 30 p zahradnictví Vrbický  Filip
č. 420 165 p dámská krejčová Langerová Anděla 
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Obec Biskupice

Informace z kanceláře OÚ

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

Svoz plastových pytlů: 
17. 6.

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

Svoz TDO v červnu: 
 9. a 23.  

   

UPOZORNĚNÍ - úhrada poplatku  
za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu dle OZV v roce 2021 

 a to ve výši 550,-Kč/poplatníka

Poplatek za psa  - sazba  poplatku za 
jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za 

druhého a každého dalšího psa činí 
poplatek 200,-Kč/rok.

Platby za TDO a psa uhraďte na 
OÚ nebo převodem na účet 

1283423349/0800 , VS = číslo po-

pisné, občané Zálesí VS = 99+číslo 
popisné

Společenská rubrika
květen 2021

Naši jubilanti: 

Žofie Berková  
Jindřiška Pokorná 
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.
Z našich řad odešli: 
Vítězslav Macek 
Josef Žubor 
Rodinám vyslovujeme upřímnou 
soustrast

TA MALÁ KOULE, TO JE NAŠE ZEMĚKOULE
Tak znělo naše téma ke konci dubna, kdy byla školka otevřená alespoň pro předškoláky  
a děti zaměstnanců vybraných profesí. Začátkem týdne se děti pomocí obrázkového čtení 
dozvěděly, kdo v daném týdnu oslaví svátek. Následovalo pak zjišťování, jak planeta Země 
vypadá, co znamenají barvy na jejím povrchu a kdo na planetě žije. Povídali jsme si o tom, 
jakým způsobem můžeme Zemi chránit a přispět k tomu, aby byla zdravá a krásná. Naopak, 
co neděláme, abychom ji neničili. Své myšlenky pak děti výtvarně ztvárnily. Zaměřili jsme 
se na čtyři podmínky, které jsou důležité pro život na Zemi-slunce, voda, vzduch a půda.  
O každé z nich se prostřednictvím různých her, hudebně pohybových činností, pokusů  
a prací s globusem děti dozvěděly opět něco nového. Součástí tématu bylo také třídění 
odpadu. Vzhledem k tomu, že se děti snažíme celý rok vést k tomu, aby odpadky ve školce 
vyhazovaly do správných košů na tříděný odpad, které si v předchozích letech vyrobily, bylo 
to pro ně tedy spíše zábavné opakování toho, co už dávno znají. Při otázce, jak bychom 
mohli oslavit Den Země ve školce my, děti vyslovily skvělé nápady, které jsme společně 
zrealizovali. Zazpívali jsme si písničku o třídění odpadu, zdramatizovali život na zemi, uklidili 
jsme hračky ve venkovním výklenku, vypleli záhonek a umístili domečky pro ježky a hmyz 
na školní zahrádku, abychom mohli při pobytu venku pozorovat, kdo našel nový domov.

Zuzana Vykydalová, učitelka MŠ
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U S N E S E N Í  
z 21. zasedání zastupitelstva obce BISKUPICE ze dne 6. května 2021

ky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu o zajišťovacím převodu práva  
a o výpůjčce, za podmínek dále uvedených v Budoucí smlouvě

m) smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce (dále jen jako 
„Smlouva o zajišťovacím převodu práva“) za podmínek a ve lhůtě dle 
Budoucí smlouvy, dle jejího návrhu, který je součástí Budoucí smlou-

vy, která je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které 
obec k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru podmíněně 
převede své vlastnické právo k předmětu zajištění na Fond, a to dále 
za podmínek uvedených ve Smlouvě o zajišťovacím převodu práva

n) zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 2058031961-3 
(dále jen jako „Zástavní smlouva k pojistnému plnění“), a to dle jejího 
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě 
které obec zřizuje ve prospěch PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF 
ze Smlouvy o úvěru, zástavní právo k pohledávkám z pojistného pl-
nění z pojistné smlouvy, a to za podmínek dále uvedených v Zástavní 
smlouvě k pojistnému plnění

o) úpravu rozpočtu č. 3/2021 a avízo Pardubického kraje pro změnu 
rozpočtu č. 4 ve výši 110 000,-Kč (dotace z POV), avízo Pardubického 
kraje pro změnu rozpočtu č. 21-29 ve výši 19 313.84,-Kč (kompen-

zace COVID -19)
p) celoroční hospodaření obce a návrh závěrečného účet obce za rok 

2020 včetně zprávy Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hos-

podaření obce za rok 2020 - bez výhrad
q) převod výsledku hospodaření v částce 3 777 799.85 Kč (účet 431) na 

účet 432 (nerozdělený zisk)
r) účetní závěrku obce Biskupice za rok 2020 dle předložených dokladů, 

včetně protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2020 a inventa-

rizační zápis obce za rok 2020 – bez výhrad
s) účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Biskupice za rok 2020  dle 

předložených dokladů a inventarizační zápis MŠ  bez výhrad a hos-

podářský výsledek za rok 2020 0,- Kč 
t) žádost MŠ Biskupice ze dne 24.2.2021 o schválení účetní uzávěrky  

a hospodářského výsledku za rok 2020
u) cenovou nabídku firmy Michal Dlouhý se sídlem Skřípov 57, 798 52 

Konice, IČ: 74333640 na dodávku lesní techniky na akci „Pořízení lesní 
techniky Biskupice“ v rámci 5. Výzvy Programu rozvoje venkova – 
technika do lesů (MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s.) v celko-

vé částce 149 647,-Kč vč. DPH
v) cenovou nabídku firmy Lugero CZ, s.r.o., se sídlem Polská 196/45, 120 

00 Praha 2 - Vinohrady, IČ: 01410687 na akci „Vybudování místa pro 
předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice“ – dodávka elektrického 
vysokozdvižného vozíku a rudlu za částku 85 567,-Kč vč. DPH

w) cenovou nabídku firmy A J Produkty s.r.o., se sídlem Baarova 885/1a, 
140 00 Praha 4 - Michle, IC: 27218759 na akci „Vybudování místa 
pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice“ – dodávka nábytku  
a regálů za částku 66 509.47,-Kč vč. DPH

x) cenovou nabídku firmy ERGO, společnost s ručením omezeným, 
se sídlem Trnavská 50, 569 42 Chornice, IC: 15036952 na akci „Vy-

budování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice“  
– dodávka drobného nářadí za částku 34 304,-Kč vč. DPH

2/21 Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) žádost ze dne  6.4.2021 o podporu provozu Linky bezpečí, a.s. 
b) informaci starosty o daňové výtěžnosti k 30.4.2021

3/21 Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostu obce k podpisu smluv uvedených v bodě 1/21 tohoto usne-

sení

1/21 Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program jednání
b) ověřovatele zápisu a členy mandátové komise
c) výsledek výběrového řízení na akci „Obec Biskupice, protipovodňová 

opatření“, kdy nejvýhodnější nabídku podala firma ENVICONS, s.r.o. 
se sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice, Polabiny, IČ: 27560015

d) smlouvu o dílo a cenovou nabídku firmy ENVICONS, s.r.o. se síd-

lem Hradecká 569, 533 52 Pardubice, Polabiny, IČ: 27560015 na akci 
„Obec Biskupice, protipovodňová opatření““ za částku 858 434.50,-
Kč vč. DPH

e) smlouvu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova ev.č. 
OŽPZ/21/72045 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových 
prostředků Pardubického kraje na akci Obnova místní komunikace 
18d v obci Biskupice“ ve výši 110 000,-Kč

f) dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-

mene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021498/VB/1 Biskupice 
p.č.3/9, kNN s firmou ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-

-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
g) smlouvu o odstranění odpadů s firmou P-D Refractories CZ a.s. se 

sídlem: Nádražní 218, 679 63 Velké Opatovice, IČ: 16343409
h) smlouvu o zřízení věcného břemene stavby č. IE-12-2006096/VB/2 

Biskupice – Hartinkov, rekonstrukce VN 2203 s firmou ČEZ Distribu-

ce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 
02, IČ: 24729035

ch) žádost firmy Bedřich Pazdírek, soukromý zemědělec ze dne  4.5.2021 
o prodloužení nájemní smlouvy a dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze 
dne 30.10.2002 na pronájem zemědělských pozemků obce s firmou 
Bedřich Pazdírek, soukromý zemědělec, se sídlem  Biskupice 30, 569 
43 Jevíčko, IČ: 13555111

i) kupní smlouvu s firmou TLAMKA s.r.o., se sídlem Na Chmelnici 
2409/52, Boskovice 680 01, IČ: 02413752  na dodávku kolového 
traktoru VEGA 36HP vč. příslušenství, návěsu třístranného ANS 1900  
vč. příslušenství, lesního navijáku UNIFOREST vč. příslušenství  za na-

bídkovou kupní cenu ve výši 784 024,- Kč vč. DPH
j) smlouvy o investičním úvěru v rámci programu Investiční úvěry Les-

nictví č. 2058031961 (dále jen jako „Smlouva o úvěru“), a to dle jejího 
návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě 
které Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., sídlem Soko-

lovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 492 41 494 (dále jen jako 
„PGRLF“) poskytne obci Biskupice investiční úvěr ve výši 787.024,- Kč, 
na pořízení:

• nový kolový traktor VEGA 36HP vč. příslušenství,
• nový návěs třístranný ANS 1900 vč. příslušenství,
• nový lesní naviják UNIFOREST vč. příslušenství
a obec je povinna peněžní prostředky z úvěru PGRLF vrátit za podmínek 

uvedených ve Smlouvě o úvěru
k) smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního 

úvěru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvě-

ry Lesnictví č. 2059031931 (dále jen jako „Smlouva o podpoře“),  
a to dle jejího návrhu, který je přílohou zápisu z jednání zastupi-
telstva, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu 
maximálně ve výši 393.512,- Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy  
o úvěru, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě o podpoře

l) smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce č. 
2058031961-11 (dále jen jako „Budoucí smlouva“), a to dle jejího návr-
hu, který je přílohou zápisu z jednání zastupitelstva, na základě které se 
obec zaváže do stanovené doby uzavřít s PGRLF k zajištění pohledáv-
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
červnu: 
 Pavel Vašíček
 Jaromír Janda
 Martin Getzel
 Jiří Václavek
 Břetislav Martinů
 Martina Továrková
 Jaroslav Vyhlídal
 Alena Drobníčková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.
Nově narození v obci Chornice: 

 Matouš Randula
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

CO SE DĚJE V NAŠÍ ŠKOLE
Ukliďme Česko 

Krajina v našem okolí se po letošní dlouhé zimě začala konečně zahřívat slunečními pa-

prsky. A to je ta pravá chvíle pro dospělé i děti, aby se s chutí pustili do jarního úklidu  
a očisty přírody.
Žáci naší školy se rádi zapojili do výzvy celostátní akce Ukliďme Česko a tak potvrdili, že ná-

zev Zelená škola nemáme jen tak náhodou, ale proto, že žijeme  
v souladu s přírodou. Mimo pročišťování od nečistot a odpadů, žáci 
plnili i úkoly spojené se znalostmi o ochraně přírody. Kreslili plán-

ky cesty svých úklidů, malovali rostliny a živočichy, se kterými se  
v přírodě potkali nebo vymýšleli návody, jak postavit ptačí bud-

ku. Svoje aktivity také děti dokumentovaly a posílaly fotografie 
plné nadšení a radosti ze smysluplné práce.
Věříme, že tato akce dětem ukázala důležitost pomoci přírodě 

 a že přispěla k jejich povědomí o nutnosti zapojit i vlastní snahu 
o zlepšování okolí našich domovů.

Všem dětem, které přiložily ruku k dílu, moc děkujeme a budeme se těšit na další chvíle 
při společných aktivitách. Mgr. Barbora Doleželová ZŠ

Školní družina
Co děláme ve školní dru-

žině? Objevujeme skoro 
zapomenuté hry, vyrábíme 
věci pro radost, pro zá-

bavu i pro naše maminky  
k jejich svátku.

Eva Kočí ZŠ

Mateřská školka
V mateřské školce již platí běžný provoz 
bez omezení a děti si tak po delší pauze 
užívají společné chvilky s kamarády ne-

jen při hrách, ale i dalších činnostech, ten-

tokrát zaměřených na kvetoucí přírodu  
a životní prostředí. Do konce školního 
roku nezbývá mnoho dní, a proto si je 
chceme zpestřit různými zajímavými 
činnostmi. 

Hana Němcová MŠ
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Vyhodnocení soutěže  
Ukliďme Česko

Téměř celý měsíc se děti snažily odstraňovat odpadky, které na-

cházely pohozené v okolí svého bydliště. Vyzbrojeny ochrannými 
rukavicemi a plastovými pytli se vydávaly do přírody, aby jí ulevily 
od nahromaděného odpadu. Za to jim patří veliký dík a odměna za 
dobře odvedenou práci.
V pátek, 30. dubna, jsme uspořádali na 1. stupni ZŠ společný pro-

gram na hřišti se slavnostním předáváním diplomů pro všechny 
pracovité sběrače.
Aby se nám venku ještě více líbilo, byli všichni žáci i paní učitel-
ky oblečeni do barvy, kterou si vylosovali. Hemžilo se to tu od-

stíny duhy a tak jsme ještě přidali barevný pokus s bonbony 
Skittels, které ve vodě tvo-

řily úžasné barevné efekty.  
K tomu nám svítilo vesele 
sluníčko a my si užívali krás-

né jarní dopoledne. Svět je 
barevný pro všechny, tak za-

pomeňme na starosti sou-

časné doby a jen se dívejme 
kolem sebe a radujme se  
z maličkostí.
Dne 11. května se sešli  
k závěrečnému vyhodno-

cení akce i žáci druhého 
stupně. I oni byli odměněni 
diplomy a velkou pochvalou 
za aktivitu. 

Mgr. Milena Truhlářová ZŠ

Den Země na 1. stupni 
Děti na 1. stupni si již opět navykly na školní prezenční výuku a ve 
čtvrtek 22. dubna si ji zpestřily programem ke Dni Země, kterého 
se mohly aktivně účastnit.

Děti z 1. třídy poznávaly rostlinné druhy na 
travnatém pozemku a poté vytvářely kytice  
z jarního kvítí. Ve 2. a 3. třídě zase tvořily vý-

stavku z nalezených přírodnin a ze samé rados-

ti vesele vyskakovaly snožmo do výšky. Vznikly 
tak opravdu povedené snímky našich malých 
skokanů v přírodě. Žáci ze 4. a 5. třídy se zase 
věnovali výtvarné aktivitě. Z nasbíraných pří-
rodnin vytvářeli nápadité erby, kterými vzdá-

vali hold matičce Zemi.
Příjemnou tečkou na závěr byla písnička z Radia Junior pro děti 
přímo určená ke Dni Země. Sice nesmíme kvůli pandemii zpívat, ale  
v duchu jsme si hlavní melodii stejně pobrukovali.

Den Země je příležitostí 
pro poděkování za to, že 
můžeme na naší planetě 
žít, radovat se a každý 
den prožívat něco jiné-

ho. Proto jsme rádi, že 
naše děti si své životní 
prostředí chrání a váží si 
jej. Vždyť jak se o přírodu 
kolem nás budeme sta-

rat, tak nám to ona bude 
oplácet. 

Mgr. Milena Truhlářová 
ZŠ
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Obec Jaroměřice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti
V měsíci červnu své významné narozeniny 
oslaví:

ZDEŇKA HAVLÍČKOVÁ
MARIE HRUDOVÁ
ALOIS KUBA
ANNA LANGEROVÁ
BOHUMILA LANGEROVÁ
Všem jubilantům přejeme pevné 

zdraví, elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

STELLA KOSÍKOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

LUDVÍK BATELKA
JIŘÍ KYNCL
MILOSLAVA RÉDOVÁ
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalým rodinám.

Dne 2. června uplynulo 75 let  
od narození

Jana Kyseláka  
z Nového Dvora.

Zemřel mlád ve věku 24 let.
 

Bratr Pavel s rodinou

od 11.5.  LETECKÁ HAVÁRIE NA LAVIČNÉ, do 7. 7 . 2021, VS.  
Výstava k připomínce 60. výročí pádu letadla

od 1.6. POHÁDKOVÁ CESTA S ČARODĚJEM MODROMÍREM, do 30. 6. 2021. Najděte 
v obci 29 QR kódů s odkazy na jednotlivé kapitoly knížky Vnučka čaroděje 
Modromíra. Podrobnosti se dozvíte v knihovně.

6.6. PALIČKOVÁNÍ – VOLNÉ POKRAČOVÁNÍ, neděle, 9:00-14:00, VS.
9.6. JAK NA CHYTRÝ TELEFON A TABLET, 8:00-12:00, VS. Seminář pro seniory 

o tom, jak na obsluhu chytrého telefonu a tabletu. Přineste si s sebou vlastní 
zařízení. Počet účastníků je omezen, zarezervujte si místo.

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 ČERVEN 2021
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Letecká

havárie

na Lav ičné

o d  11 .   kvě t n a  d o  7 .  č e rve n c e  2021

ve  výs t avn í  s í n i  O b e c n í  k n i h ovny  J a r o m ě ř i c e  (č p .  200 )

Vernisáž  výstavy  proběhne v  neděli  30.  května v  15 :00

Obecní knihovna Jaroměřice 

Vás zve na výstavu k připomínce 60.  výročí pádu letadla

Výstavu je možné navštív it v  pů jčovní době knihovny

úterý  8:00-15 :30 ,  středa 8:00-15 :00 ,  pátek 8:00-17 :00
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Jevíčský zpravodaj – periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází v Jevíčku 1 x měsíčně vždy k 1. dni v měsíci. Evidenční číslo MK ČR: E 11216. Vydavatel: Město 
Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. Zasílání příspěvků: jevzpravodaj@seznam.cz, tel. kontakt Turistické informační centrum: 461 542 812, uzávěrka leden 
vždy 8. 12., únor–prosinec vždy 16. dne předcházejícího měsíce. Zasílání reklam a předplatné: reklamy@jevicko.cz, tel. kontakt Minaříková Petra: 464 620 511, uzávěrka leden 
vždy 5. 12., únor–prosinec vždy 11. dne přecházejícího měsíce. Grafická úprava a tisk: LAMA reklama tisk s. r. o., Jevíčko. Distribuce zdarma. Náklad 2360 ks. Jevíčský zpravodaj 
v elektronické podobě a další informace naleznete na www.jevicko.cz. Příspěvky jsou přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.

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

Hledáme ke koupi dům na bydlení 
do 4 mil. Kč. Tel.: 731 707 067.

Koupím dům v M. Třebové, Jevíčku,  
V. Opatovicích, Jaroměřicích a okolí.  

Se zahradou, pozemky. Platba hotově. 
Děkuji. Tel.: 774 765 437. 
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Jevíčko - v pátek 25. 6. bude ulice Svi-
tavská v době od 8:00 do 12:00 hodin 
uzavřena. 
Uzavírka bude od křižovatky s ulicemi Okružní až po 
eurocestu. Objížďka bude vedena ulicemi Okružní IV,  
A. K. Vitáka směr Smolno a po eurocestě na silnici II/366, 
oběma směry. Zastávka BUS Jevíčko Svitavská bude  
v této době zrušena. 

START

CÍL

2. etapa

1. etapa

Jevíčko

1. etapa

VP
7,4

10 

18,7

22,3

26
30,8
RP

81,2 34,6

77,3
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37,1

60

39,8

45

50

52,6

VP

55,6

65,5

68,5

70

VP

5,1

3,2

2. etapa

Moravská Třebová nám.TGM 15:30:00

START       Rehau 16:00:00 0

Mor.Třebová 16:01:00 0,6

Linhartice 16:05:00 3,2

Rozstání 16:08:00 5,1

vrchařská prémie 16:11:15 7,4

Mor.Třebová 16:13:45 8,7

Útěchov 16:23:45 15,3

Dlouhá Loučka 16:26:45 17,1

Křenov  16:29:15 18,7

Šnekov 16:32:15 20,7

Březina 16:34:45 22,3

Bělá 16:38:45 24,8

Smolná 16:40:30 26

Jevíčko náměstí RP 16:48:00 30,8

Biskupice   16:54:00 34,6

Chornice 17:02:00 39,8

Unerázka 17:07:30 43,2

Petrůvka   17:10:15 45

Pěčíkov 17:13:00 46,8

Vranová Lhota 17:18:00 50

Hartinkov  vrchařská prémie 17:26:30 55,3

Březinky    17:32:15 59

Chobyně 17:44:00 66,6

Šubířov    vrchařská prémie 17:47:00 68,5

Jaroměřice 17:57:00 74,9

Biskupice   18:00:45 77,5

Jevíčko náměstí CÍL 18:06:30 81,3

Jevíčko - odpoledne v době od 16:40 do 17:00 hod, při 2.etapě, přijedou 
cyklisté do Jevíčka od Smolna a projedou ulicemi A. K. Vitáka, Okružní IV,Br-
něnská, Palackého nám.,Třebovská, Okružní II, Biskupická do Biskupic. Do cíle 
na Palackého náměstí přijedou v době 18:00 - 18:30 hod. ulicemi Biskupická, 
Třebovská. Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá 
vozidla.

Průjezd Biskupicemi, v pátek 4. září v době od 16:45 do 17:00 hod 
přijedou cyklisté od Jevíčka a zabočí na Nectavu. Podruhé přijedou v době od 
17:50 do 18:15hod od Jaroměřic a pojedou do cíle v Jevíčku. Žádáme občany, 
aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do 
vozovky během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Jaroměřicemi, v pátek 4. září v době od 17:45 do 18:15 
hod přijedou cyklisté od Šubířova a pojedou na Biskupice. Žádáme občany, aby 
zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Průjezd Chornicemi, v pátek 4. září v době od 17:55 do18:15 hod 
přijedou cyklisté od Nectavy a zabočí na Unerázku. Žádáme občany, aby zde 
po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla a nevstupovali do vozovky 
během průjezdu cyklistů a doprovodných vozidel.

Vážení občané, děkujeme Vám za Vaši pomoc při zajištění bezpečnosti mladých cyklistů 
tím, že budete dbát pokynů policie a pořadatelů.

pátek 25. červen      2. etapa

pátek 25. červen     1. etapa

UZAVÍRKA

Jevíčko - Svitavská ul. - start 1. etapy - časovky v 10:00 hod. 

Pro zajištění bezpečnosti cyklistů potřebujeme pořadatele starší 16ti let.                                Odměna 100kč za hodinu. Zájemci hlaste se od 18.června v infocentru Jevíčko.  
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Velké Opatovice - Jevíčko - Uhřice

V sobotu 26. 6. v době od 9:00 
do 11:00 hod, 
budou silnice II/372 do Velkých Opatovic a silnice II/374 
do Uhřic uzavřeny. Objížďka do Velkých Opatovic 
přes Smolno oběma směry.
Do Uhřic přes Jaroměřice. 
Příjezd k Penny bude ulicemi Brněnská a M.Mikuláše.

Odpoledne v době od 17:45 do 18:30 hod, při 4.etapě 
přijedou cyklisté po silnici II/374 od Uhřic. Pojedou ulicemi M. Mikuláše,  
A. K. Vitáka, K. H. Borovského do cíle u Panského dvora.
Žádáme občany, aby zde po dobu průjezdu závodu neparkovali svá vozidla.

V neděli 26. 6. v době od 8:00 do 12:00 
hod, 
bude silnice Jevíčko, Smolná, Bělá, Březina uzavřena pro 
veškerý ostatní provoz. Objížďka přes V. Opatovice, Brťov, 
Slatinu do Březin.
Do Bělé bude příjezd možný z Vel. Opatovic přes Smolno. 
Linkový BUS pojede přes V.Opatovice. 
Budou zrušeny zastávky rozc.k OLÚ, přehrada.

3. etapa      sobota 26. červen

4. etapa      sobota 26. červen

5. etapa     neděle 27. červen

UZAVÍRKA

UZAVÍRKA

Velké Opatovice - Mládežnická ul. - start 3. etapy v 9:50 hod., cíl 10:20 hod.

Jevíčko - ul. A. K. Vitáka - start 5. etapy - časovky v 9:00 hod.

Pro zajištění bezpečnosti cyklistů potřebujeme pořadatele starší 16ti let.                                Odměna 100kč za hodinu. Zájemci hlaste se od 18.června v infocentru Jevíčko.  

Úsobrno   start 16:00:00 0

Nové Sady křiž. vlevo  16:07:30 4,8

Skřípov vrch. prémie  16:14:00 9

Konice  vpravo  16:22:00 14,2

Březsko křiž. rovně  16:26:00 17,5

Hvozd  16:29:00 19,2

Ludmírov 16:35:00 23,5

Dětkovice 16:36:15 24,5

Kladky  16:38.00 25,3

Vysoká 16:44.30 29,3

Březinky 16:46:15 31

Chobyně 16:59:00 39

Šubířov - vrch. prémie 17:03:00 41,3

Skřípov 17:06:45 43,7

Nové Sady - vpravo 17:13:30 47,9

Úsobrno  rychl. prémie 17:22:15 53,6

Nové Dvory 17:24:00 55

!!! Křižovatka  - vpravo       17:27:00 56,9

Šubířov - vrch. prémie 17:34:00 61,8

Skřípov - křiž. vpravo 17:38:15 64,2

Nové Sady - křiž. vpravo 17:45:00 69

Úsobrno   17:53:30 74

Úsobrno - křiž. - vlevo !!!   17:56:00 75,5

křiž. na Uhřice - vpravo 17:59:45 77,8

Jevíčko CÍL ul. K. H. Borovského 18:03:15 81,2



Okruhy pro silniční cyklistiku v okolí města Jevíčko
jsou vedeny především po cyklotrasách, cyklostezkách,
turistických trasách a málo frekventovaných lesních cestách.
Cyklookruhy nejsou vyznačeny v terénu. Pro lepší orientaci
jsou v mapě znázorněny značené úseky cyklostezek, cyklotras
a turistických tras. K dispozici je také mapová aplikace.

Mapový podklad – Data50, 2019 © Český úřad zeměměřický a katastrální, www.cuzk.cz
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