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Gymnázium Jevíčko v době distanční
Před rokem, 11. března 2020, došlo v důsledku pandemie nemoci Covid 19 k uzavření všech 
škol a žáci i učitelé si pozvolna začali zvykat na nový styl výuky. V letošním školním roce již di-
stanční výuka funguje dobře a učitelé postupně přicházejí s novými nápady, jak online hodiny 
ozvláštnit a jak připravit svým žákům zajímavé materiály ke studiu. Žáci měli také možnost se 
k distanční výuce vyjádřit prostřednictvím dotazníku, většina z nich ohodnotila práci učitelů  
v distanční výuce velmi dobře a své učitele chválila.
Nicméně stále nelze zapomínat, že distanční výuka nemůže nahradit výuku klasickou. Žáci ve 
škole získávají nejen vědomosti (které jsou distančně do 
jisté míry sdělitelné), ale také postoje, formují své myšlení 
v debatě s učitelem i spolužáky, posilují svoje sociální do-
vednosti, navazují kontakty a prožívají nezapomenutelné 
okamžiky nejen ve výuce, ale i mimo ni – o přestávkách, na 
kurzech, exkurzích apod. Tohle jim distanční výuka nikdy zprostředkovat nemůže, a proto je její 
přínos pro rozvoj osobnosti člověka jen velmi malý. Často si kladu otázku, o čem bude dnešní 
generace mladých vyprávět svým dětem…
Život v distanční době zasáhl i nábor nových uchazečů – letos se vše odehrávalo na našich 
webových stránkách, facebooku a instagramu. Přestože jsme se s zájemci nemohli setkat osob-
ně, podařilo se nám je oslovit a získat o 13 přihlášek ke studiu více než v loňském roce, a to pře-
devším na obor Kombinované lyceum. Věříme, že s většinou z nich se setkáme i v září nového 
školního roku, který, pevně doufám, bude již „normální“.
Na závěr mi dovolte za všechny zaměstnance Gymnázia Jevíčko vzpomenut na naši zesnulou 
kolegyni a absolventku Ing. Zdeňku Jiráskovou, zpráva o její smrti nás hluboce zasáhla.

Mgr. Lucie Škvařilová, ředitelka školy

Odešla Ing. Zdeňka Jirásková
V prvním březnovém dni zemřela po těžké nemoci Ing. Zdeň-
ka Jirásková. Jejím odchodem ztrácíme občanku našeho města 
a dobrou sousedku, bývalou středoškolskou učitelku a zastupi-
telku, členku komise životního prostředí a neúnavnou obhájkyni 
zeleně v našem městě. Paní Zdeňka mezi lety 2002 - 2006 a 2012 
- 2014 zasedala v zastupitelstvu města Jevíčko a až do své smrti 
aktivně působila jako členka komise životního prostředí. Na poli 
péče o životní prostředí byla dlouhodobě iniciativní a bedlivě sledovala zejména stav zeleně 
a vod v našem okolí. Paní Zdeňku jsme poznali při jejím působení ve veřejném životě jako 
člověka pevných zásad, jasných a upřímných názorů, její poradní hlas bude v naší samo-
správě chybět. Tímto bychom chtěli poděkovat zesnulé za její dlouholetou práci pro město  
a vyjádřit upřímnou soustrast rodině. 
Čest její památce. Vedení města Jevíčko

Vážení občané,
přejeme vám poklidné prožití 
velikonočních svátků, příznivý 

začátek jara a pevné zdraví.

Za kolektiv zastupitelů a zaměstnanců 
Městského úřadu Jevíčko

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta města

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta města

v

 Očkování proti Covid-19  
vakcínou Moderna

v OLÚ Jevíčko
Zájemci o očkování se mohou stále  

registrovat do centrálního registračního 
systému na https://registrace.mzcr.cz/

Další očkování bude probíhat  
od pondělí 29. března 2021.

Od 24. 3. 2021
lze provádět registraci chronických 
pacientů – podrobné informace na 

webových stránkách www.olujevicko.cz 
nebo na www.jevicko.cz

Jakmile bude uvolněn kalendář pro 
zarezervování termínu obdrží registro-

vané osoby PIN 2 kód pro výběr  
konkrétního termínu.

O pomoc s registrací se můžete obracet 
na TIC Jevíčko, tel.: 736 752 611 nebo 

přímo na očkovací centrum  
OLÚ Jevíčko, tel.: 461 550 821.
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strany československých orgánů obno-
vena nebyla. V roce 1963 byla myšlenka 
této dálnice obnovena jako D43, spojují-
cí paralelní tahy D1 a D35, avšak v trase 
Brno – Svitavy měla vést podél stávající 
silnice I/43. V roce 1987 bylo rozhod-
nuto o změně na rychlostní silnici R43 
(stejný osud potkal i D35) a její trasa byla  
v severní části přesunuta zpět do původ-
ní stopy Boskovickou brázdou. Od roku 
2016 je pak silnice opět plánována jako 
dálnice D43, která tedy bude zčásti vy-
užívat rozestavěné těleso tzv. „Německé 
dálnice“.
Tolik stručně z historie záměru a nyní 
již k aktuálnímu stavu přípravy stavby.  
V 1. polovině roku 2019 došlo k mimo-
řádné aktualizaci Politiky územního roz-
voje ČR s vazbou na R43. Podstatou 
návrhu bylo umožnění navržení nové 
komunikace v tomto koridoru nejen 
v kategorii dálnice, ale také jako silni-
ce I. třídy ve čtyř pruhovém či méně 
pruhovém uspořádání. Výhodou to-
hoto řešení je větší četnost křižovatek  
a snazší interakce s územím, tj. lepší při-
způsobení pozemní komunikace terénu 
ve směrových a sklonových poměrech. 
Navrhovaná mimořádná aktualizace však 
neznamená, že uvedený úsek nebude 
realizován v kategorii dálnice, pouze 
umožňuje i jiné možnosti, které mohou 
být také čtyř pruhové a jeví se pro da-

Projekt kapacitní komunikace 
I/43 v úseku Svitávka – Staré 
Město aktuálně
Vážení čtenáři,
téma, kterému věnuji dubnové okénko, 
nezmiňujeme na stránkách zpravodaje 
často. Je to dáno také tím, že projekt ka-
pacitního dopravního napojení brněn-
ské aglomerace s východními Čechami 
o celkové délce 78 km neměl vždy na 
růžích ustláno a prošel několika změ-
nami, což jej v čase značně protahuje. 
Rozčísnutí malebné malohanácké kraji-
ny komunikační tepnou s odhadovanou 
dopravní intenzitou 15 tisíc automobi-
lů denně silně rezonuje veřejným mí-
něním a má své nesmiřitelné odpůrce 
stejně jako pravověrné zastánce. Město 
Jevíčko je dlouholetým členem Svazku 
obcí pro výstavbu rychlostní komunika-
ce R43, který je podpůrným uskupením. 
Existence tohoto silničního tahu by zá-
sadně ulevila historickému centru měs-
ta od tranzitní dopravy v počtu něko-
lika tisíců vozidel denně, zároveň však 
nadobro změní krajinu západně od Je-
víčka. Díky členství v tomto svazku jsme 
se 4. března mohli účastnit online pre-
zentace k aktualizaci technickoeko-
nomické studie úseku zahrnující úsek 
od Boskovic přes Velké Opatovice  
a Jevíčko až po Borušov s plánova-
ným napojením na silnici D35. Objed-
natel studie – Ředitelství silnic a dálnic 
ČR v lednu 2020 prezentovalo ve svých 
informačních materiálech jako aktuální 
termíny pro zahájení stavby a uvedení 
do provozu roky 2028 resp. 2032. Podle 
nedávného vyjádření mluvčí ŘSD jsou 
reálnější termíny 2030 resp. 2035.
Je všeobecné známo, že historie této 
dopravní stavby sahá až do dob před 
druhou světovou válkou. Exteritoriál-
ní dálnice měla na základě mezivládní 
dohody Československa a Německa 
 z 19. listopadu 1938 spojovat přes naše 
území rakouskou Vídeň a polskou Vrati-
slav (Breslau), tehdy součásti Německé 
říše. Jako součást Mnichovské dohody 
si ji vynutil přímo německý říšský kanc-
léř Adolf Hitler. Německá strana přislí-
bila, že některé úseky dálnice vybudují 
československé firmy. Československá 
vláda zase měla Německu poskytnout 
zdarma všechny potřebné pozemky. 
Výstavba byla zahájena 11. dubna 
1939, avšak vlivem válečných udá-
lostí byla 30. dubna 1942 zastavena. 
Mezi Městečkem Trnávkou a Hrušova-
ny u Brna bylo rozestavěno 83,5 z cel-
kových 320 kilometrů dálnice, došlo  
k vybudování dálničního tělesa a ně-
kterých silničních staveb (pilířů, mostů, 
propustků), pokládka povrchu se však 
již neuskutečnila a po válce výstavba ze 

Okénko radních Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci dubnu 2021  
oslaví významné životní jubileum 

Zuzana Dvořáková

Dana Bubeníková

Drahomíra Ertlová

Jana Schmidtová

Jitka Oškerová

Olga Žďárková

Magdalena Hellová

Ludmila Greplová

Lubomír Smékal

Marie Kochová

František Stejskal

Aloisie Kalandrová
pokračování na str. 3
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nou oblast více vhodné. A z tohoto důvodu v současné době dochází k aktualizaci v úvo-
du zmíněné technickoekonomické studie z roku 2018, zpracovávané projektovou kanceláří 
OSSENDORF s. r. o., Brno. Studie měla posoudit již existující projektové varianty a prověřit 
šířkovou kategorii komunikace, přičemž její aktualizace má stanovit využitelnost již zreali-
zovaného zemního tělesa a stavebních objektů. V souvislosti s uvedenou aktualizací byly 
zpracovány podkladové materiály, a to zejména orientační průzkumy z hlediska životního 
prostředí, geologický průzkum tělesa, geodetické zaměření a pasportizace stávajících sta-
vebních objektů v tělese. 
V rámci online prezentace byly zástupcům obcí po trase detailněji představeny dílčí úse-
ky stavby Svitávka – Vanovice, Vanovice – Velké Opatovice, Velké Opatovice – Městečko  
Trnávka, Městečko Trnávka – Borušov, Borušov – Staré Město. Projektant stavby zodpově-
děl dotazy k trasování u konkrétních obcí, představil některá protihluková opatření  
a shrnul využitelnost stávajících konstrukcí tzv. „Německé dálnice“. Bylo potvrzeno, že 
stávající konstrukce mohou být využity pouze s ohledem na jejich historický a dopravní vý-
znam, a proto bylo v rámci představované studie rozhodnuto, že konstrukce budou využity 
jen částečně. Projektantem byl vznesen návrh na využití materiálu ze stávajících konstrukcí 
jinou formou (např. pro vybudování lícových částí zídek a opěr v místech chodeckých a cyk-
listických tras). Stávající těleso tzv. „Německé dálnice“ obsahuje přibližně 24 takových kon-
strukcí, které dosáhly téměř 80 let života. První vozidla by mohla trasou projet v roce 2035. 
Původní konstrukce mostů by tak byly poprvé využity po cca 100 letech od svého založení. 
Pro využití mostních konstrukcí navíc není zatím provedeno prověření stavebně technických 
vlastností, statického chování a posouzení zatížitelnosti. 
V tomto stupni projektové dokumentace byla provedena pasportizace mostních objektů 
a hodnocení jejich stavebního stavu pouze na základě vizuální prohlídky. Z doloženého 
pasportu vyplývají závady, v podobě trhlin, koroze, průsaků, rozvolněného materiálu, který 
je součástí nosných částí. Stav tělesa, izolací a drenáží za opěrnými zdmi je neznámý. Tyto 
informace budou známy až při nezbytném statickém prověření konstrukce pro účely doku-
mentace pro územní řízení. Dále stávající konstrukce na křižujících vodotečích už neodpo-
vídají současným nárokům. Existuje však vysoká pravděpodobnost, že nebude možné 
dodržet normové požadavky. Zrealizované zemní těleso je navíc ve většině pokryto po-
rostem, přičemž tento porost není původní, je tvořen nálety. Dle geologického průzkumu 
bylo prokázáno, že těleso je značně narušeno kořenovým systémem. To jsou zásadní pře-
kážky pro využití stávajících objektů z počátku čtyřicátých let minulého století. Zpracovaná 
studie bude předložena objednateli a Centrální komisi Ministerstva dopravy ČR, která by 
měla vybrat variantu budoucího šířkového uspořádání nové kapacitní silnice 1/43. Následně 
pak bude zpracován projektový záměr a zadáno zpracování dokumentace EIA. 
Milí čtenáři, okénko, které právě dočítáte, nemělo ambici hodnotit plu-
sy a mínusy diskutované stavby, mělo pouze shrnout současný stav a 
poskytnout vám základní informace tak, jak je máme k dispozici my na 
radnici. Přičemž jsem využil oficiální materiály a dokumenty ŘSD, které 
nám byly prezentovány. Projednání stavby je dle mého názoru kousek za 
startovní čárou a teprve vyšší stupně dokumentace a samotný povolo-
vací proces nám zodpoví všechny otazníky a vyřeší všechny neznámé. Po 
určitých zkušenostech s vývojem projektové přípravy považuji v úvodu 
uvedené termíny ŘSD za optimistické. 

Lepší jaro nám všem přeje Miroslav Šafář 

MUDr. Ivana Křížová
oznamuje, že z technických a provoz-
ních důvodů neočkuje a doporučuje 
zájemcům o očkování proti Covid-19, 

kteří splňují podmínky registrace,  
očkování v očkovacím centru přes 

centrální registrační systém  
(OLÚ Jevíčko, případně Svitavy, 

Boskovice). Unikátní kódy k očkování 
osob s chronickým onemocněním 
dle současných informací nebudou 
vydávat praktiční lékaři, ale ambu-
lantní specialisti či specializované 
pracoviště. Děkuji za pochopení.

Obnovení  
gynekologické  

ambulance v Jevíčku
Dovolujeme si Vám oznámit, že  

v květnu 2021 bude nově otevřena 
gynekologická ambulance, a to ve 
zdravotním středisku Jevíčko na 

adrese Okružní II 261.
Kartotéka pacientek MUDr. Karla 

Machánka přechází na tuto  
ambulanci, budeme přijímat i nové 

pacientky.
Ordinační hodiny budou 2 dny  

v týdnu a budou upřesněny.
Kontakt:  

GynekologieTanita@gmail.com.

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 29. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: tělocvična ZŠ Jevíčko,  
    U Zámečku 784, Jevíčko

Doba konání: 19. 4. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 3. 2021

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

Prodloužení příjmu závazných objednávek nádob  
k systému separovaného sběru odpadu 

„door to door“ v Jevíčku do konce dubna

Vážení spoluobčané,
město Jevíčko prodlužuje termín pro příjem závazných objedná-
vek nádob k systému separovaného sběru odpadu „door to door“  
v Jevíčku do konce dubna. Formuláře si můžete vyzvednout na MěÚ 
Jevíčko nebo stáhnout na webu města v odkazu „Služby, potřebuji 
vyřídit - Sběrný dvůr, likvidace odpadů“. Lze také použít formulář 
z únorového zpravodaje. Vyplněné formuláře vhazujte nejlépe do 
poštovní schránky u vchodu do MěÚ.
Zavedení systému je závislé na úspěšné (bezplatné) distribuci nádob občanům, SVJ 
nebo SBD a na optimálním nastavení plánovaných svozů ve spolupráci se společností 
SUEZ CZ, proto Vás prosíme, abyste se do systému v největší možné míře zapojili. 
Díky Vám může město snížit produkci komunálního odpadu, zlepšit třídění odpadů, 
a to vše bude mít kladný dopad na ekonomiku města, životní prostředí a v budoucnu 
zřejmě i na výši poplatku za odpady, který všichni jako občané dle zákona hradíme. 
Se zavedením nového systému navíc uvažujeme o snížení frekvence svozu směsného 
komunálního odpadu na 1 x 14 dní!

Vedení města Jevíčko
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/27Z/2021 program 27. zasedání ZM kona-

ného dne 15. 2. 2021
2/27Z/2021 návrhovou komisi ve složení: Ma-

rek Káňa, Mgr. Jiří Janeček, Ing. Jaroslav 
Zezula

4a/27Z/2021 cenovou nabídku a SOD mezi 
Městem Jevíčko a Ing. arch. Pavlem 
Mudruňkou, Palackého 207, 533 04 
Sezemice k realizaci akce „Změna č. 3 
územního plánu města Jevíčko“ za na-
bídkovou cenu 130.000 Kč bez DPH  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

4b/27Z/2021 návrh obsahu změny č. 3 územ-
ního plánu Jevíčko

4c/27Z/2021 pořízení změny č. 3 územního 
plánu Jevíčko zkráceným postupem  
v souladu s § 55a zákona č. 183/2006 
Sb., stavebního zákona, ve znění poz-
dějších předpisů

4d/27Z/2021 MěÚ Moravská Třebová, odbor 
výstavby a územního plánování jako 
pořizovatele změny č. 3 územního plá-
nu Jevíčko

5a/27Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Zkvalitnění pečovatelské služby  
v Jevíčku - vozidlo terénní služby“, kdy 
nejvýhodnější nabídku podala společ-
nost Louda Auto, a. s., Choťánky 166, 
290 01 Poděbrady, IČ: 46358714 za na-
bídkovou cenu 849.848 Kč vč. DPH

5b/27Z/2021 uzavření kupní smlouvy mezi 
Městem Jevíčko a společností Louda 
Auto, a. s., Choťánky 166, 290 01 Podě-
brady, IČ: 46358714 na akci „Zkvalitnění 
pečovatelské služby v Jevíčku - vozidlo 
terénní služby“, jejímž předmětem je 
dodávka vozidla VW Caddy za nabíd-
kovou cenu 849.848 Kč vč. DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

5c/27Z/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Zkvalitnění pečovatelské služby 
v Jevíčku - modernizace centra osob-
ní hygieny“, kdy nejvýhodnější nabíd-
ku podala společnost Instalatérství  
Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 569 43 
Jevíčko, IČ: 28821068 za nabídkovou 
cenu 309.839 Kč vč. DPH

5d/27Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností Instala-
térství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
569 43 Jevíčko, IČ: 28821068 na akci 
„Zkvalitnění pečovatelské služby v Je-
víčku - modernizace centra osobní hy-
gieny“ v domě Pečovatelské služby Je-
víčko, Kobližná 125 za nabídkovou cenu 
309.839 Kč vč. DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6a/27Z/2021 záměr prodeje bytu č. 12, vpravo 
ve 2. NP a spoluvlastnický podíl o veli-
kosti id. 1/12 společných prostor domu 
Nerudova 529, Jevíčko a vyhlášení ve-
řejné soutěže za maximální nabídkovou 
cenu, kdy minimální nabídková cena 
vychází ze znaleckého posudku a je ve 
výši 1.104.000 Kč

6b/27Z/2021 nehlasovat o bodu usnesení, 
které se týká prodloužení stávajících 
nájemních smluv k užívání bytů na ul. 
Nerudova 529, Jevíčko na dobu určitou 
do 31. 12. 2021 s tím, že tyto smlouvy 
nebudou po skončení doby platnosti 
dále prodlužovány

7a/27Z/2021 záměr prodeje pozemku p. č. 
st. 155 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 93 m², jehož součástí je ro-
dinný dům č. p. 63, a pozemku p. č. 
48/3 - zahrada o výměře 317 m², vše  
v k. ú. Zadní Arnoštov

8/27Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozem-
ků p. č. st. 43 (414 m2) - zastavěná plo-
cha a nádvoří, jehož součástí je dům 
č. p. 35, p. č. 1172/4 (90 m2) - ostatní 
plocha a p. č. 2602 (199 m2) - ostatní 
plocha, vše v k. ú. Zadní Arnoštov R*** 
Z***, Zadní Arnoštov za cenu 520.000 
Kč + úhradu správního poplatku kata-
strálnímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč ku-
pujícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a R*** Z*** na prodej pozemků 
p. č. st. 43, jehož součástí je dům č. p. 
35, p. č. 1172/4 a p. č. 2602, vše v k. 
ú. Zadní Arnoštov a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

9/27Z/2021 prodej nemovitých věcí - pozem-
ku p. č. st. 228 (215 m2) - zastavěná plo-
cha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č. p. 281, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti Pharmawell, a. s. za cenu 
730.000 Kč + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi Městem Jevíčko a společnosti 
Pharmawell, a. s. na prodej pozemku 
p. č. st. 228, jehož součástí je budova 
č. p. 281, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

10/27Z/2021 prodej nově zaměřeného po-
zemku p. č. 2734/2 (87 m2) - zahrada 
v k. ú. Zadní Arnoštov Ing. R*** N***  
a Mgr. L*** N*** Hrochův Týnec za cenu 
13.500 Kč + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícími + kupní smlouvu mezi 
Městem Jevíčko a Ing. R*** N*** a Mgr. 
L*** N*** na prodej nově zaměřené-
ho pozemku p. č. 2734/2 v k. ú. Zadní  
Arnoštov a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

11a/27Z/2021 rozdělení částky 599.600 Kč na 
dotace typu A a C v rámci grantového 
systému města Jevíčka pro rok 2021 dle 
návrhu odsouhlaseného komisí pro vý-
chovu a vzdělávání, mládeže a sportu

11b/27Z/2021 přidělení investiční dotace SDH 
Jevíčko ve výši 70.000 Kč na akci: „Pro-
jektová příprava pro stavbu volnočaso-
vého areálu SDH Jevíčko“ na základě 
uzavřené veřejnoprávní smlouvy

12/27Z/2021 smlouvu č. 99027624130 o po-
skytnutí úvěru mezi Městem Jevíčko  
a Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33 
č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 
na akci „Přístavba a stavební úpravy 
kina ASTRA, Kostelní 41, 569 43 Jevíč-
ko“ ve výši 30.000.000 Kč s výší pevné 
úrokové sazby po celou dobu splatnos-
ti 1,44 % p. a. a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

13/27Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2021 č. 1

14/27Z/2021 koupi pozemků p. č. 4952 (1251 
m2) a p. č. 951/2 (4841 m2), oba lesní 
pozemek v k. ú. Jevíčko-předměstí od 
H*** Š*** Jevíčko za cenu 91.380 Kč  

Usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 15. února 2021
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a H*** Š*** na koupi pozemků 
p. č. 4952 a p. č. 951/2, oba v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/27Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. 
Anetu Pávkovou a Mgr. Petra Jedlinské-
ho

Zastupitelstvo města Jevíčko souhlasí
7b/27Z/2021 s prodloužením stávající nájemní 

smlouvy na pronájem městského domu 
č. p. 63 v Zadním Arnoštově na dobu 
určitou do 31. 12. 2021 s tím, že tato 
smlouva nebude po skončení doby 
platnosti dále prodlužována

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 26. zasedání 
ZM, 56., 57. a 58. schůze RM bez zásadních 
připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí  
v případě prodeje pozemku p. č. st. 155 - za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 93 m², je-
hož součástí je rodinný dům č. p. 63, a pozem-
ku p. č. 48/3 - zahrada o výměře 317 m², vše 
v k. ú. Zadní Arnoštov stávajícímu nájemníkovi 
uskutečnit toto za částku 650.000 Kč formou 
splátek, kdy první splátka ve výši 390.000 Kč 
bude uhrazena do dvou měsíců od podpisu 
smlouvy, zbylá část ve výši 260.000 Kč bude 
uhrazena formou měsíčních splátek nebo jed-
norázově nejpozději do 1. 7. 2022 a výše jed-
notlivých měsíčních splátek by byla upřesněna 
v kupní smlouvě po dohodě smluvních stran. 
V případě nesouhlasu stávajícího nájemce  
s uvedeným postupem prodeje budou uvede-
né nemovité věci nabídnuty k prodeji formou 
veřejné soutěže
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vě-
domí informaci o probíhajících udržovacích 
pracích klubovny skautských oddílů na adrese  
K. H. Borovského 465 v Jevíčku a o více a méně 
pracích týkajících se těchto udržovacích prací 
s tím, že realizační firma provede kalkulaci na 
zateplení stropu, kterou předloží k posouzení
Zastupitelstvo města Jevíčko  bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce ledna 2021
Výsledky projednávání, které byly zamítnu-
ty

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje záměr 
prodeje bytů č. 9, 10, 11 a spoluvlastnického 
podílu o velikosti id. 1/12 společných prostor 
domu Nerudova 529, Jevíčko ke každému  
z nich

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/59R/2021 program 59. schůze rady města 

dne 22. 2. 2021
3b/59R/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 „Modernizace 
centra osobní hygieny v domě Pečova-
telské služby Jevíčko, Kobližná 125“ za 
cenu 19.360 Kč vč. DPH a jednotkovou 
cenu pro případ řešení reklamací díla 
po záruční dobu díla ve výši za hodi-
novou sazbu 500 Kč/h bez DPH (605 Kč 
vč. DPH) a náklady na dopravu ve výši 
7,50 Kč/km bez DPH (9,08 Kč/km vč. 
DPH 21) a pověřuje starostu podpisem 
příkazní smlouvy

3c/59R/2021 objednání a zpracování projek-
tové dokumentace a získání stavební-
ho povolení na stavbu kopané studny  
v areálu koupaliště v Jevíčku společnos-
tí AZ STUDNY, s. r. o., Na Stráni 1564/14, 
785 01 Šternberk, IČ: 25908308 za na-
bídkovou cenu 19.118 Kč vč. DPH

3d/59R/2021 objednávku zhotovení kopa-
né studny v areálu koupaliště v Je-
víčku společností AZ STUDNY, s. r. o., 
Na Stráni 1564/14, 785 01 Šternberk,  
IČ: 25908308 za nabídkovou cenu 
73.711 Kč vč. DPH za podmínky získání 
pravomocného stavebního povolení na 
uvedenou akci

4a/59R/2021 cenovou nabídku Luďka Tru-
nečky, DiS, Hybešova 329/38, 568 02 
Svitavy na činnosti koordinátora BOZP 
v rámci akce „Zvýšení odolnosti požár-
ní zbrojnice Jevíčko“ ve výši 67.600 Kč 
(není plátce DPH) a uzavření příkazní 
smlouvy na danou činnost a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

4b/59R/2021 cenovou nabídku společnosti 
Vodní zdroje Ekomonitor, s. r. o., Chru-
dim na zpracování ekologického auditu 
lokality průmyslové zóny Jevíčko ve výši 
47.444,10 Kč vč. DPH

4c/59R/2021 přidělení dotace ZO SPCCH Je-
víčko ve výši 13.000 Kč na základě uza-
vření veřejnoprávní smlouvy

5a/59R/2021 cenovou nabídku společnosti 
OR-CZ, spol. s r. o., Brněnská 19, Mo-
ravská Třebová, IČ: 48168921 na poříze-

ní serveru pro Město Jevíčko za částku 
450.443,07 Kč vč. DPH, kdy tato částka 
je zahrnuta v rozpočtu města na rok 
2021, který byl schválen ZM

5b/59R/2021 jednací řád Rady města Jevíčko  
s účinností ode dne schválení

6/59R/2021 cenovou nabídku firmy Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chor-
nice, IČ: 88620387 na prodloužení ve-
řejného osvětlení z ulice Horní za cenu 
47.857 Kč vč. DPH

7a/59R/2021 záměr prodeje části pozemků  
p. č. 1751/15 a p. č. 1751/71, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

7b/59R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2019311/VB/1, Jevíčko, 
Třebovská p. č. 5399/1, kNN mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnosti 
na pozemcích p. č. 5198/1, p. č. 5199, 
p. č. 5200/4, p. č. 5201/5, p. č. 5203 a p. 
č. 5399/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a pověřuje starost podpisem smlouvy

7c/59R/2021 vydání povolenek vjezdu vozi-
dlem k lokálnímu biocentru Finsterlova 
hlubina pro ČRS - MO Jevíčko

7d/59R/2021 pronájem pozemku p. č. 2613 
(619 m2) - zahrada a části pozemků p. 
č. 137/5 (9 m2) - orná půda a p. č. st. 
34 (78 m2) - zastavěná plocha a nádvo-
ří, vše v k. ú. Zadní Arnoštov o celkové 
velikosti 706 m2 žadateli dle zápisu, ná-
jemné ve výši 1.412 Kč/rok a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7e/59R/2021 podání žádosti o povolení po-
kácení stromů (2 x smrk, 2 x bříza,  
1 x olše, 1 x modřín) v Zadním Arnošto-
vě u vodárny na pozemcích p. č. 1311/1 
a p. č. 2679, oba v k. ú. Zadní Arnoštov

7f/59R/2021 záměr pronájmu části budovy 
bez č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 143  
v k. ú. Jevíčko-město

8a/59R/2021 cenovou nabídku firmy HPK 
stavby, s. r. o., Západní 39, 571 01 Mo-
ravská Třebová, IČ: 24141640 na úpra-
vu komínového tělesa bytového domu 
M. Mikuláše 551 v Jevíčku za částku 
73.772,17 Kč vč. DPH

8b/59R/2021 snížení nájmu nájemkyni měst-
ského bytu na adrese M. Mikuláše 551 
v Jevíčku o částku 500 Kč měsíčně na 

Usnesení 59. schůze Rady města Jevíčko konané dne 22. února 2021

dobu 6 měsíců z důvodu zhoršené kva-
lity bydlení vlivem netěsnosti střechy 
nad bytem

Rada města Jevíčko pověřuje
2/59R/2021 investičního technika řešením ha-

varijního stavu zdi na pozemku u č. p. 
209 v Jevíčku, a to zajištěním cenové 
nabídky na pořízení a výstavbu nové 
zdi (plotu) a zajištěním statického po-
souzení na zajištění terénní nerovnosti

3a/59R/2021 starostu města jednáním se spo-
lumajitelem pozemků p. č. 1721/13, 
1721/14 a 1721/12, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí ve věci odstranění zábrany 
u společné cesty do zahrádkářské kolo-
nie a lesa na základě právní analýzy Ad-
vokátní kanceláře JUDr. Ing. et Ing. Ro-
man Ondrýsek, MBA, Ph.D., Prostějov

3e/59R/2021 starostu města zahájením jedná-
ní s Pardubickým krajem o výhledové 
rekonstrukci krajské komunikace, ulice 
Kostelní v Jevíčku a záměru budoucího 
převzetí komunikace ulice Kostelní do 
majetku města

8c/59R/2021 referenta SBF zajištěním a ná-
sledným předložením cenové nabídky 
na sprchový kout v bytě č. 1 na ul. Svi-
tavská 474 nejpozději do 30. 4. 2021

8e/59R/2021 referenta SBF zjištěním skuteč-
ného stavu vlhkosti v bytě č. 1, Svitav-
ská 474 v Jevíčku a zpracováním návrhu 
na řešení s termínem do 31. 5. 2021

Rada města Jevíčko uděluje
3f/59R/2021 souhlas vlastníka komunikace  

s dopravním řešením a souhlas  
s umístěním inženýrských sítí na akci 
novostavby dvou bytových domů na 
pozemcích p. č. 538/22 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

Rada města Jevíčko neschvaluje
8d/59R/2021 odložení druhé splátky navýšení 

nájmu na byt č. 1 na ul. Svitavská 474  
v Jevíčku žadatelce dle její žádosti

Rada města Jevíčko souhlasí
8f/59R/2021 s prodloužením nájemních smluv 

k užívání bytů v BD na ul. Nerudova 
529a do 31. 12. 2021

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

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

VZPOMíNKA NA PANA JOSEFA JíLKA
Spravedlnost, poctivost, píle, to je pár vlastností, kterými se vyznačovala osobnost našeho bývalého předsedy SBD v Moravské 
Třebové pana Josefa Jílka.
Ale i skvělého manžela, otce i dědečka.
„Pepa“, jak jsme mu všichni říkali, nás navždy opustil v únoru tohoto roku.
V tomto měsíci přišla ta nejtěžší ztráta pro jeho rodinu, blízké, známé a nás, jeho spolupracovníky v představenstvu SBD.
Pan Josef Jílek byl 46 let předsedou SBD, který výrazně ovlivnil výstavbu bytů a životní prostředí pro lidi v našem regionu. Za jeho 
působení ve funkci bylo předáno více jak 1300 bytů v Moravské Třebové, 158 v Jevíčku a 6 v Jaroměřicích k bydlení.
Jeho důslednost, spolehlivost, nápaditost může být vzorem všem ostatním funkcionářům samospráv.
Nesmírně jsme si ho vážili a měli rádi jako skromného, věřícího člověka, který byl našim vzorem a s úctou se skláníme před jeho 
památkou. Budeme na něho všichni vzpomínat.

Mgr. Rudolf Malý, za členy Stavebního bytového družstva 
v Moravské Třebové a Jevíčku
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Montáž nové meteostanice ČHMÚ v Jevíčku
Vážení občané,
předáváme Vám informaci vedení Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby, veřejné výzkumné instituce, stanice Jevíčko na ulici K. H. 
Borovského v Jevíčku, kde došlo dne 3. 3. 2021 k instalaci nové au-
tomatická meteorologické stanice II. řádu. Touto stanicí bylo nahra-
zeno původní zařízení, umístěné dříve v k.ú. Jaroměřice na pozemku  
č. 1115/12, ve vlastnictví manželů Kobelkových, Jaroměřice 339. 
Montáž provedla firma METEOSERVIS v.o.s., Chelčice 31, 389 01 
Vodňany pod vedením p. Milana Černoška. 
Za ČHMÚ Ostrava umístění nové meteostanice řešil pan  Mgr. Miro-
slav Řepka, jehož zajímavé informace poskytujeme níže:

Do druhé poloviny 90. let 20. století byly meteorologické klimatolo-
gické stanice pouze manuální (klasické meteorologické budky) bez 
automaticky měřených prvků.
Od té doby začala postupná automatizace v ČHMÚ nejprve na pro-
fesionálních stanicích a pak také na stanicích dobrovolnických. Mezi 
cca 90 lokalit v ČR vybraných pro výstavbu prvních dobrovolnických 
automatizovaných stanic bylo zařazeno i Jevíčko.
Stanice měla být nejprve umístěna v areálu zemědělského druž-
stva, ale nakonec byla postavena na zahradě manželů Kobelkových 
v blízkosti fotbalového hřiště u nádraží, a 1. 1. 1998 spustila provoz.
Když odbočím, tak nejstarší  meteorologická měření v Jevíčku máme 
od roku 1915, kdy se začaly měřit srážky a od roku 1922 i teploty  
a další prvky. 
V roce 2018 byla v rámci „operačního programu životního prostředí“ 
pod MŽP spuštěna akce „Rekonstrukce automatických meteorolo-
gických stanic“ ČHMÚ a během několika let byly nebo ještě budou 
všechny původní stanice kompletně rekonstruovány.
VÚRV projevilo zájem mít meteorologickou stanici na svém pozem-
ku, protože je pro ně velmi potřebná i z hlediska jejího výzkumu,  
a proto jsme se rozhodli stanici v rámci této rekonstrukce přemístit 
zde.
Automatická stanice měří tyto základní meteorologické prvky v de-
setiminutovém intervalu:

1) Okamžitá, maximální a minimální teplota vzduchu (ve 2 m)
2) Relativní vlhkost vzduchu (ve 2 m)
3) Přízemní minimální teplota (v 5 cm)
4) Půdní teploty (v hloubce 5, 10, 20, 50 a 100 cm)
5) Úhrn slunečního svitu (v 5 m)
6) Okamžitá, maximální a průměrná rychlost a směr větru  

(v 10 m)
7) Úhrn srážek (v 1m)

Na většině automatizovaných stanicích je určen pozorovatel, kte-
rý ještě měří a pozoruje prvky a meteorologické jevy, které stanice  
automaticky měřit neumí. Patří k tomu měření:

1) Výšky nového sněhu
2) Celkové výšky sněhu
3) Vodní hodnoty sněhu

Tyto veličiny se měří a zapisují každý den vždy v 7 hod. SEČ (8 hod. 
SELČ). S pracovníky VÚRV jsme na měření těchto veličin domluveni 
také.
Co už ale stanice oproti předchozímu umístění zaznamenávat nebu-
de (nebo ne v plném rozsahu) jsou tzv. pozorované prvky

1) Množství oblačnosti
2) Stav počasí
3) Stav půdy

Ty se zapisují pomocí číselných kódů každý den v klimatologických 
termínech 7, 14 a 21 hod. SEČ (8, 15. 22 hod. SELČ) a

4) zaznamenávání výskytu, doby trvání a intenzity všech me-
teorologických jevů, ať už padajících (déšť, přeháňka, 
sněžení, kroupy…) nebo usazených (rosa, mlha, bouřky, 
náledí…) nepřetržitě po celý den.

Tady bych chtěl využít vašeho oslovení a poprosit, zda byste nevěděl 
o někom šikovném u vás v Jevíčku, kdo by tyto veličiny (pozoro-
vané prvky a meteorologické jevy) mohl pro nás zaznamenávat. 

Samozřejmě bychom si takového člověka zaškolili a uzavřeli s ním  
i dohodu o pracovní činnosti s odměnou podle platného sazebníku.
Data ze stanice jsou každých deset minut odesílána prostřednic-
tvím GPRS přenosu na komunikační PC k nám na pobočku v Ostravě  
a odtud data putují do naší centrální databáze.
Jinak k vaší poznámce o jiných podmínkách a častých rekordních 
nízkých teplotách v údolí u řeky Jevíčky – máte pravdu a určitě 
nynější hodnoty budou spíše více odpovídat lokalitě Jevíčko, jako 
město, než dosud, takže těch rekordních hodnot určitě nebude tolik.
Data v grafické podobě z meteorologické stanice jsou k dispozici 
za posledních 48 hodin na našem portále www.chmi.cz - na záložce 
„počasí“ vyberete možnost „Grafy automat. Stanic“ a následně klik-
nete na mapku republiky do oblasti Ostravy (protože Jevíčko spadá 
do působnosti pobočky ČHMÚ Ostrava).
Objeví se mapa stanic v působnosti ostravské pobočky, kde kliknu-
tím na kolečko Jevíčko se objeví příslušný graf. Pravá strana na grafu 
je aktuální čas, směrem doleva je záznam vybraných měřených ve-
ličin až 48 zpětně.
Druhou možností je na záložce počasí kliknout na možnost „Mete-
orologické stanice“ – objeví se celá republika a v levé části je možné 
ještě zvolit i typ stanice. Opět klikem na příslušný čtvereček stanice 
se objeví graf s daty z posledních dvou dnů.
Data základních meteorologických prvků v číselné podobě jsou již 
rovněž k dispozici na našich stránkách. V sekci „historická data“, čás-
ti „počasí“ jsou k dispozici buďto denní data
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/denni-data/Denni-da-
ta-dle-z.-123-1998-Sb 
nebo měsíční data
https://www.chmi.cz/historicka-data/pocasi/mesicni-data/mesicni-
-data-dle-z.-123-1998-Sb
Vyberete si příslušný meteorologický prvek, kraj (ve vašem případě 
Pardubický) a vyberete si příslušnou stanici a období.
V současnosti jsou k dispozici data do roku 2019 včetně, rok 2020 
ještě není, protože probíhají kontroly, ale bude přidán nejpozději 
do měsíce.

Konec citace Mgr. Miroslava Řepky z Oddělení meteorologie a kli-
matologie ČHMU.

Děkujeme tedy za poskytnutou zprávu Výzkumného ústavu v Je-
víčku a zástupce ČHMU o nové meteostanici v Jevíčku a věříme, že 
budou pro některé z Vás zajímavá.

Vysvětlivky zkratek:
VÚRV, v.v.i. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, veřejná výzkumná 
instituce;
VS Jevíčko – Výzkumná stanice Jevíčko. 

Vedení VS v Jevíčku a vedení města Jevíčko
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jeho 45. ročník  
proběhne v Jevíčku a okolí  

ve dnech  7. - 9. května 2021. 
Ve třech dnech cyklisté absolvují pět 

etap okolím Jevíčka. 

Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 

O KONÁNí SČíTÁNí LIDU, DOMŮ A BYTŮ 
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

Bezpečně, online, raz, dva.
Sčítání začíná 27. března 2021.

Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26.  
na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se 
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu  
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má 
zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnos-
ti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distri-
buce formulářů do domácnosti bude probíhat podobně, jako nyní 
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržo-
vání přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, desinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). 
Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním 
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 
840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtiště-
né obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na 
cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Ode-
slání budou zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému 
okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území 
ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo sku-
tečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení 
jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 
Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s vý-
jimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dní.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách Čes-
ké pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. 
Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na 
kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpra-
covány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou 
maximálně zabezpečené informační systémy.

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programu 
bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti 
služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné 
správy, podnikatelské záměry i směrování výzkumných či vědeckých 
pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na www.scitani.cz.

ZO ČESKÉHO ZAHRÁDKÁřSKÉHO SVAZU

Uplynulý rok se opět nepřál zahrádkářům. Po suchém počasí  
z předchozího roku bylo deštivo a následně jarní mrazíky poškodily 
násadu květů u téměř všech druhů ovoce. Navíc se vyskytly tzv. 
černě na jabloních, které snížily konzumaci ovoce. Toto se také 
projevilo v nižším moštování, které bylo stejně jako v předchozích 
letech zahájeno v polovině září a probíhalo prakticky až do začátku 
listopadu. Každoroční účast na okresní výstavě ovoce a zeleniny 
nebyla, neboť se z důvodu pandemie nekonala.
Toto byl také důvod k omezené činnosti výboru zahrádkářské 
organizace. V rámci příprav činnosti roku proběhla organizace 
petice na podporu zahrádkářů.
Jejich činnost je všeobecně považována za volnočasovou a zájmovou. 
Práce na zahrádce a pohyb má zcela nepochybně zdravotní aspekt 
a to nejen pro seniory, ale také pro jejich vnuky a další členy rodiny.
V oblasti zahrádkářských osad byla loni zvýšená činnost, co lze 
dokumentovat na osadě U Edena, kde vzhledem k rozvodu elektřiny 
došlo ke zvýšení spotřeby o 15%, tedy i většímu využívání zahrádek. 
Je však také škoda, že zde dochází k poklesu členů ZO, přestože 
finanční zálohování provádí organizace s následným doplacení od 
zahrádkářů a také nečlenů. Snad konečně dojde k realizaci projektu 
rozvodu elektřiny distribucí ČEZ v letošním roce.
Stávající organizace má stále menší počet členů z dřívějších asi 290 
došlo k poklesu na úroveň 70 členů. Je pak skutečně zajímavé, že 
nečlenové přichází a navrhují, co by chtěli, aby se udělalo.
Při této příležitost bych chtěl za organizaci poděkovat městu Jevíčko 
za dílčí realizaci opravy městské cesty k osadám na Červeném 
kopci a vodárně, které snad po dokončení dovolí propojení až  
k napoleonskému památníku a rozšíří turistiku a cykloturistiku  
a bude další možností mimo uvažovanou cyklostezku Jevíčko – 
Velké Opatovice.
Orgány ČZS usilují řadu let o přijetí zákona o podpoře zahrádkářské 
činnosti, snad se jim to podaří letos a právně tak posílí zahrádkářskou 
veřejnost a současně bude garantovat zachování zahrádkářské 
činnosti v osadách.
V letošní roce zajistíme provoz moštárny pro zahrádkáře a následně 
i účast na výstavách ovoce a zeleniny.
Všem aktivním zahrádkářům přejeme bohatou úrodu a hlavně zdraví

                                              za ZO ČZS Jevíčko Hájek Richard

S V O Z  K O M U N Á L N í H O  O D P A D U
Svoz směsného komunálního odpadu v Zadním Arnoštově  

dne 2. 4. 2021 (Velký pátek)  
bude proveden v řádném termínu. 

Svoz směsného komunálního odpadu v Jevíčku a OLÚ Jevíčko  
místo Velikonočního pondělí dne 5. 4. 2021

bude proveden v sobotu 3. 4. 2021.
 Svozové nádoby nejlépe nachystat k vývozu již v pátek večer.

Radek Mazal, SUEZ CZ a. s.

Přeloženo 

na 25.- 27. června.
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MATEřSKÁ ŠKOLA JEVíČKO

Masopust v mateřské škole
I když se situace v naší republice stále zhoršovala, mateřská škole jela 
v normálním provozu a děti se vzdělávaly, hrály si a bavily se jako vždy. 
Ve třídě Sluníček proběhla ve čtvrtek a u Berušek, Kapříků a Koťátek 
v pátek 26. 2. 2021, oslava masopustu. Děti se nemohly dočkat už od 
pondělí a plánovaly, za jakou masku přijdou převlečení. Když konečně 

tento velký den nastal, třídy 
zaplnily princezny, hasiči, 
Spidermani a další postavy. 
Všichni si užili soutěže, tanec 
i dobré občerstvení. Bylo to  
v podstatě krásné rozloučení 
se školkou, protože v sobotu 
bylo ohlášeno uzavření ma-
teřských škol. 
Od čtvrtka 11. 3. 2021 se  
z nás stala školka pověřená 
a můžou ji navštěvovat děti 
rodičů vybraných profesí.
Všichni se těšíme, až se situ-
ace zlepší a všichni se opět 
sejdeme.
                                                                                 

Za MŠ Dita Mlčochová

ZÁKLADNí UMěLECKÁ ŠKOLA JEVíČKO

Relaxační koutek v ZUŠ
Vážení čtenáři, 
chtěl bych se s vámi podělit o 
novinku na naší škole. I přesto, 
že nás stále sužuje doba covi-
dová, nepropadáme pesimismu, 
ale naopak, dostali jsme nápad 
zbudovat pro příjemnější návrat 
žáků do školy studijně relaxační 
koutek. Umístili  jsme jej do pro-
storu vestibulu. Design je laděn 
do oranžového odstínu, který 
navozuje teplý a uklidňující pocit. Tato barva je symbolem optimismu, 
mládí a radosti ze života. V koutku budou mít naši žáci možnost po-
hodlně vyčkat na svou výuku. Doufáme, že  ho žáci ocení a budou se  
v něm cítit příjemně. 
S přáním optimismu a dobrého zdraví

 Mgr. art. Ondřej Čada, zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko

INFORMACE PRO RODIČE
Vážení rodiče, 

zápis do MŠ Jevíčko  
bude probíhat od 3. 5. 2021. 

Veškeré informace a kritéria přijetí budou zveřejněny  
v dubnu na stránkách MŠ:  

msjevicko.cz, informačních tabulích  
ve městě a v dubnovém čísle Zpravodaje.

Poděkování
Za Základní uměleckou školu Jevíčko 
bych chtěl poděkovat paní učitelce Jit-
ce Nedomanské, která navždy odešla ve 
středu 10. března 2021 ve věku nedoži-
tých 88 let, za dlouhá léta vyučování hry 
na klavír a elektronické klávesy. Vždy nám  
i dětem na naši školu přinesla dobrou ná-
ladu, elán a úsměv. Budeme na ni takto  
s láskou vzpomínat.

Mgr. art. Ondřej Čada, zastupující ředitel ZUŠ Jevíčko

ZÁKLADNí ŠKOLA JEVíČKO
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Smutná depeše v Roce osobností malohanácké metropole

Zemřel jevíčský rodák P. František Lízna (*11. 7. 1941 v Jevíčku - †4. 3. 2021 v Olomouci) 
- svérázný jezuita evropského formátu, vězeňský kaplan a náruživý poutník

ukrajinského Chersones, místa spjatého s životem Cyrila a Meto-
děje, čímž propojil západ s východem, Atlantik s Černým mořem, 
mariánské poutní místo (Fatimu) s cyrilometodějským. A zrovna tak 
se mu podařilo spojit sever s jihem při následující pouti do italské 
Sieny a Říma na straně jedné, a pouti za sv. Brigitou Švédskou do 
Vadsteny na straně opačné.  Těmito cestami zároveň vytvořil imagi-
nární kříž nad starým kontinentem. Kříž, jenž představoval jeho po-
selství v době, kdy již měl diagnostikovanou rakovinu v pokročilém 
stádiu a lékaři mu predikovali posledních pár dnů života. 
Páter František Lízna byl nositelem mnoha význačných ocenění  
a vyznamenání. Mimo jiné Řádu Tomáše G. Masaryka, za vynikající 
zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv (2001), Ceny Františ-
ka Kriegla, za práci ve vězeňství (2003), Ceny Celestýna Opitze, za 
péči o nemocné a potřebné (2013), a Ceny Paměti národa (2017).  
V roce 2020 mu bylo uděleno neméně významné ocenění maďarské 
– Cena Jánose Esterházyho, která se uděluje za šíření duchovního 
odkazu tohoto mučedníka komunismu. 
Královské město Jevíčko ocenilo svého slavného rodáka v roce 2016 
při jeho výročních pětasedmdesátých narozeninách. 
V roce 2014 vydalo nakladatelství Vetus Via výbor z Líznových veršů, 
úvah a myšlenek. Básník praví, že člověk přichází k usmíření krůček 
po krůčku, „abych ti požehnal a nerušil tvé sny.“ 
A tak našlapujme i my smírně a neskvrňme prosím památku básníka 
a poutníka, pastýře lůzy a rázovitého kazatele víry v Ježíše z Na-
zaretu, jevíčského rodáka pátera Františka Lízny. Buďme šlechetní  
a velkorysí i při našich nekonečných vzdálenostech!      

Za Radu města Jevíčka Rudolf Beran

Spolubratři z Tovaryšstva Ježíšova, sourozenci Marie a Vladimír  
a nejbližší přátelé se s Františkem Líznou rozloučili v pátek 12. března 
2021 při mši svaté v 15.00 hodin v jezuitském kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Brně. 

S pátečním kuropěním 5. března dorazila do malohanácké metro-
pole smutná depeše. Úmrtí jevíčského rodáka P. Františka Lízny při-
nesla většina sdělovacích prostředků v naší zemi.  
Otec František Lízna se narodil za 2. světové války 11. července 1941 
v Jevíčku, v Kostelní ul. čp. 47, v malém bytečku nad hospodou 
v domě naproti kostela. Vyrůstal v přísně katolicky vedené rodině. 
Jeho otec byl vysloužilý armádní důstojník a aktivní lidovecký funk-
cionář, matka původem Ukrajinka. Křesťanské ctnosti a věznění ta-
tínka po roce 1948 vedly překotně dospívajícího Františka k bojkotu 
komunistického režimu. Na konci neblahých 50. let po absolvování 
jevíčského gymnázia mu proto nebylo umožněno podat přihlášku 
na kýžené studium práv. Místo přijetí na vysokou školu byl za svůj 
demonstrativní nesouhlas s komunistickými praktikami při kolekti-
vizaci zemědělství posléze zatčen a 29. května 1961 stanul ve svých 
devatenácti letech poprvé před soudem, jenž mu vyměřil nepod-
mínečný sedmiměsíční trest za hanobení symbolů Sovětské svazu.           
Po propuštění z prvního kriminálu se živil jako dělník a divadelní 
kulisák. Povinnou vojenskou základní službu v letech 1962–1964 
přestál s puncem politicky obzvláště nespolehlivého člověka na 
východním Slovensku u pracovních útvarů v zemědělství. 
Po ukončení základní vojenské služby pracoval na nákladovém ná-
draží v Uherském Hradišti a po nezdařilém pokusu o emigraci do 
neutrálního Rakouska byl podruhé odsouzen. Po docela nízkém 
trestu vyšel po roce na svobodu již rozhodnut, že se stane knězem. 
Psal se rok 1965, zeměkouli roztáčeli Beatles či Rolling Stones a ne-
spoutaností osvícené myšlení nové generace determinoval západo-
německý filozof Jürgen Habermas. 
Konzervativní a v očích osvícenců bigotní katolík František Lízna za-
čal tedy navzdory kulturní revoluci studovat teologii. Prošel něko-
likaletým řeholním noviciátem, absolvoval náročné meditace otce 
jezuitů Ignáce z Loyoly, složil řeholní sliby chudoby, čistoty a posluš-
nosti, načež byl přijat do řádu Tovaryšstva Ježíšova. Řádu v české 
paměti tolik kontroverzního a nejen minulým režimem znectěného. 
Každý kněz, který v tehdejší Československé socialistické republice 
sloužil, musel mít ovšem takzvaný státní souhlas, který páter Lízna 
jakožto politicky nespolehlivá osoba I. stupně dostat přirozeně ne-
mohl. Živil se proto jako skladník a v roce 1977 podepsal Chartu,  
a to i přesto, že tehdejší církevní hierarchie hodnostářů nebyla této 
iniciativě nijak nakloněna. 
Těsně spjatý s lidmi kolem Václava Havla, tehdy jedinou oficiální 
protikomunistickou opozicí v Československu, pak František Lízna 
spolupracoval na vydávání a distribuci samizdatové literatury, za 
což byl opětovně zatýkán a žalářován. Po propuštění z vězení ho 
jezuitský provinciál Jan Evangelista Pavlík umístil v Borotíně, aby 
tu režimem ostrakizovaný kněz pečoval v ústavu sociálních služeb 
o mentálně a tělesně postižené chlapce. 
V Borotíně František Lízna setrval až do svého posledního zatčení  
a věznění za protisocialistické aktivity v roce 1988. Ale to jsme již 
měli listopad 1989 za dveřmi. 
Po pádu komunismu proslul František Lízna jako vězeňský kaplan. 
V nejpřísněji střeženém kriminále na Mírově sloužil tento rázovitý 
pastýř žalářníků celých čtrnáct let. Poté se přesunul do nedalekých 
Vyšehorek, kde na místní faře často poskytoval azyl a dočasné pří-
střeší těm vůbec nejchudším, nejbídnějším a nejpotřebnějším, k če-
muž ho vedla jeho nezdolná potřeba pomáhat lidem nejen ve velice 
těžkých a extrémních životních situacích, ale rovněž tak být neustále 
nablízku zejména těm, kteří se svým osudem ocitli na odvrácené 
straně společnosti.  
Během této poslední a často nevděčné služby stačil vykonat i něko-
lik kajícných pěších poutí napříč Evropou, o kterých sepsal na popud 
spisovatelky Evy Kantůrkové pět poutních deníků. Cílem těchto cest 
bylo postupné dosažení posvátných míst: Santiaga de Composte-
ly ve Španělsku, Fatimy v Portugalsku a na opačné straně Evropy 

Jevíčský rodák P. František 
Lízna v Budapešti v roce 
2020 při udělení Ceny 
Jánose Esterházyho 

František Lízna při 
besedě v jevíčském 
zámečku v roce 2016
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► pomoc při hledání nového zaměstnání
► poradenství v oblasti orientace na trhu práce
► rekvalifikační kurzy
► vzdělávací aktivity

 
Kontakt pro okres Svitavy: Ing. Stanislava Nedvědová, Tel.: 950 163 485

Email: stanislava.nedvedova@uradprace.cz

Bližší informace i na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/outplacement-out-

www.uradprace.cz

OUTPLACEMENT
► max. příspěvek 15 000 Kč (až na 9 měsíců) pro 
zaměstnavatele, který Vás nově zaměstná 

Obdrželi jste výpověď? Končí Vám smlouva na dobu určitou nebo dohoda o pracovní 
činnosti? Ukončujete pracovní poměr dohodou? Ještě dříve, než Vám zaměstnání 
skončí, můžete přijmout nabídku účasti v projektu OUTPLACEMENT, který realizuje 
Úřad práce ČR do 30. 6. 2023.

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

Vážení přátelé,
provoz knihovny odpovídá vládním opatřením pro dané období.
V současné době platí:
Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. provoz 
knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných 
výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně.

Jak si půjčit knihy?? Velmi jednoduše.
Zavoláte na tel. 731 655 437 nebo 461 325 229 a objednáte 
si knihy, nevíte-li, konkrétně domluvíme se, co rádi čtete.
Můžete napsat na email – mk@knihovna-jevicko.cz
Knihy vám připravíme do jednorázové tašky. Za dveřmi zá-
mečku je zvonek, kterým přivoláte knihovnici. Na stůl může-
te vyrovnat knihy, které vracíte. Vaše připravené knihy vám 
přineseme, prosím nechoďte dále do budovy.
Objednávat můžete po celý týden, knihy můžete vyzvednout  
v tyto dny.

Využijte služeb knihovny, rádi pro vás knihy připravíme. 
Knihy, které nám vracíte, jdou do karantény a dostáváte je očiš-
těné. Nemusíte se bát. 
Dávejte na sebe pozor a myslete na sebe i na druhé. 
Rouška - Ruce - Rozestupy a hlavně Optimismus 

Pro všechny, kdo používají katalog knihovny
Chci si půjčit knihy – funkce Odložit z poličky
Na webu knihovny v Jevíčku https://www.knihovna-jevicko.cz/, 
se přihlásíte do svého konta.
V katalogu vyberete knihy, které vás zajímají a kliknete na Získat 
a Odložit z poličky. Zavoláte do knihovny a domluvíte si čas pře-
dání knih. Volejte každý pracovní den od 8.00 do 13.00 hodin.
Tel. 461 325 229 nebo 731 655 437

Pro všechny seniory:
Pokud nechcete vycházet z domova, prosím zavolejte do 
knihovny, velmi rádi vám knihy dovezme. 
Jde o běžnou službu, tak se nebojte o ni požádat.
Jsme tu pro vás.
S knížkou vám bude veseleji a nás těší, že vám můžeme při-
pravit alespoň malou radost.

Zavádíme možnost zaplacení registrační-
ho poplatku pro čtenáře knihovny.
Od 1. dubna můžete zaplatit roční registrační 
poplatek čtenáře knihovny převodem na účet. 
Věříme, že uvítáte bezkontaktní možnost plat-
by. Pro všechny, kdo nemají tuto možnost i nadá-
le platí eventualita zaplatit registrační poplatek přímo  
v knihovně.
Roční registrační poplatek je 80,- Kč, rodinný 100,- Kč.
 
Číslo účtu, na který platit poplatky za knihovnu je: 
19-2526591/0100. Variabilní symbol - číslo čtenáře, které 
máte na čtenářském průkazu, nevíte-li, zavolejte do knihovny  
a my vám je sdělíme. Specifický symbol - 3314.

Dávejte na sebe pozor, buďte k sobě laskaví a nezapomeňte, že 
máte na dosah ruky, spoustu příběhů, detektivek, historických 
románů, časopisů, audioknih a deskových her.

Vše najdete v katalogu knihovny: https://knihovna.jevicko.cz/
V jakém režimu knihovna funguje, najdete na webu knihovny:
https://www.knihovna-jevicko.cz/ a na Facebooku – Městská 
knihovna Jevíčko.

Jak nám situace dovolí, hned se vrátíme k běžnému provozu  
a společně se budeme vídat na našich akcích.
Hodně hezkých chvil s knížkou a hlavně hodně zdraví.

        Vám ze srdce přeje Vaše knihovna.

Městská knihovna Jevíčko  

Úterý 8.00 - 11.00 12.30 - 16.00

Čtvrtek 8.00 - 11.00 12.30 - 17.00
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Chystáte se prodat domek se zahrádkou v okolí 
Městečka Trnávky do 2 mil. Kč?  

Poprosím o nabídku. Moc děkuji.  
Mobil: 731 808 298.

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.

Koupím domek v okolí Moravské Třebové, 
 Jevíčka a směr na Blansko, okolí cca 30 km,  

se zahradou. Hotovost mám.  
Děkuji. Tel.: 774 765 437. 
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OkénkO dO zašlých časů aneb listOvání archivními nOvinami  
z depOzitáře městskéhO muzea

Stavební rozvoj města západním směrem tedy tehdy v ulici „Na dra-
hách“ (dnešní Svitavská) byl schválen, částečně uskutečněn, jen se 
pozapomnělo, že i rodinné domky na jejím konci potřebují kana-
lizaci. Prvorepublikovou zástavbu této ulice uzavírala trojice dvoj-
domků dle návrhu stavitele Vavřína Adlera z Konice, kterou vidíte 
na obrázku. Realizace kanalizace byla sice tehdy přislíbena, ale kdy 
myslíte, že se uskutečnila? Až při rekonstrukci silnice na ulici Svi-
tavská v roce 2003-2004 (po 65 letech!). Dnešní vzpomínání jsem 
začala o veselých věcech, ale život měl i osobní stinné stránky. Břez-
nový občasník připomíná úmrtí skoro devadesátiletého jevíčského 
občana, mistra plátenického cechu pana Františka Zezulu – a bylo 
konstatováno, že s ním odešlo i kus starého Jevíčka.

Z dobového tisku vybrala Mgr. Helena Ulčová,
vedoucí městského muzea

 
  

Vážení čtenáři,
začátek roku máme již nějakou dobu za sebou a pomalu by se dalo 
konstatovat, že nám jaro klepe na dveře. V očekávání jara nám nic 
nebrání v tom se opět ohlédnout po zašlých událostech z dob dávno 
minulých. Poslední rok to jde k nelibosti nás všech se zábavou vše-
ho druhu, jak se říká „z kopce“. Hromadné akce se nekonají, všich-
ni dobře víme proč. Tak se podívejme, jak se bavili naši předkové.  
V občasníku Jevíčsko z 19. února 1937 se konstatuje, že lidé se vždy 
rádi bavili. Je připomí-
nána plesová sezóna, 
v níž bylo uspořádáno 
celkem 5 plesů, posled-
ní z nich byl maškarní 
pořádaný Sokolem. Vše 
bylo pochváleno, jen 
se účastníkům tohoto 
veselí nelíbil malý sál. 
Bylo připomenuto, že 
„Záložna“ by měla spl-
nit co slíbila – tedy, že 
bude přestavěna, aby se 
budoucí kulturní akce 
netísnily v malém sále. 
Přikládáme pozvánku  
a fotku účastníků. 
Další únorové číslo při-
pomíná oslavu k výročí 
87. narozenin T. G. Masaryka, která se konala pod dozorem městské 
rady. Na jejím konání se podílel Okresní osvětový sbor a tělový-
chovná jednota Sokol. Nutno mimo jiné podotknout, že Sokol byl 
aktivní nejen po stránce tělovýchovné, ale často pořádal i divadelní 
a hudební představení, a právě na březen chystal komedii „Kamará-
de, kde jsi?“ a operetu „Ztracená varta“. Amatérské herectví asi měli 
místní Malohanáci v krvi a bylo zde bohatě potvrzeno pravidlo: „Co 
Čech, to muzikant“ (v tomto případě: „Co Moravák, to muzikant“). 
A ta hudební tradice se v našem městě, myslím, dochovala až do 
dnešních časů. Zatímco místní činovníci se snaží zachovat ve měs-
tečku alespoň zdání klidu, na politické scéně jsou projednávány stá-
le více vyhrocené požadavky německé menšiny, a nejen v pohraničí.
Ale vraťme se na domácí scénu. Živnostenská škola spolu se spole-
čenstvím živnostníků v Jevíčku pořádala „aranžerský kurz“, navště-
vovalo ho 19 zájemců. Učili se aranžovat zboží do výloh obchodů 
a dílen. Nevím, zda dnešní obchodníci by takový kurs potřebovali, 
vzhledem k tomu, že dnes převažují různé markety a zboží je nabí-
zeno množstvím barevných letáků až domů. Nese to doba a díky to-
muto trendu tím byly dnes malé, často rodinné obchůdky, vytlačeny 
z našich měst i životů. V době, kdy má skoro každý jedinec osobní 
vůz (někdy i více) se asi s úsměvem pozastavíme nad konstatováním 
občasníku, že je ve městě zajišťována autodoprava následujícím 
způsobem – dvěma staršími autobusy a jedním soukromým, dále 
čtyřmi autodrožkami. Když byly povoleny další dvě koncese na míst-
ní dopravu, už se to stávajícím dopravcům nelíbilo. 

Přemýšlela jsem, co všechno bych měla zachytit ve svém článku 
do tohoto čísla Zpravodaje. Nakonec jsem zvolila nejjednodušší: 
poděkuji.
V současné nelehké době dochází k mnoha změnám. Do tváří si 
nevidíme, skrýváme se za respirátory a rouškami, nepodáváme 
si ruce, zato si je neustále dezinfikujeme. Omezili jsme sociální 
kontakty mezi sebou. A o tom, že chybí všem, i těm, kteří jsou 
zdánlivě na samotu zvyklí, není pochyb. Mnoho seniorů žije osaměle 
jak v bytech domů s pečovatelskou službou, tak v těch městských. 
Moderní technologie sice umožňují zatelefonovat, poslat SMS, 
mailovat, mnozí naši senioři využívají také skype nebo volání přes 
messenger. To nestačí. V této zvláštní kovidové době se výrazně tříbí 
charaktery. A běží čas. S přibývajícími opatřeními se intervaly setkání 
s našimi blízkými prodlužují a než si to uvědomíme, je pryč měsíc, 
čtvrtletí, půlrok. Protože čas na nikoho nepočká a už se nevrátí.
Ale to jsem si jen posteskla a odbočila.
Chci poděkovat vedení města Jevíčka za ochotu a spolupráci, 
díky níž mohla být zahájena přestavba jedné z našich koupelen  
a přilehlých prostor. Poděkování patří Městské knihovně. Darovala 
vyřazené knihy, jimiž byl obměněn příruční knižní fond v DPS 
Kobližná. Stejně tak jevíčským hasičům za dodání 90 ks respirátorů. 
Díky zdejším obyvatelům za trpělivost a pochopení při stavebních 
úpravách. Trpělivě snáší hluk, prach a otřesy, které jsou v současnosti 
na denním pořádku, a ještě chvíli budou.
Děkuji svým kolegyním, 
fungujícím ve ztížených 
podmínkách na sto procent  
a neustále se snažícím 
vycházet našim klientům 
vstříc. Největší díky patří 
našim uživatelům a jejich 
rodinám. Víme, že tato 
doba není snadná a všichni 
máme „naloženo“ často 
víc, než můžeme unést. 
Ale zůstáváme odhodlaní 
a věnujeme to nejcennější: 
čas ke komunikaci se 
svými blízkými. Protože 
ten je k nezaplacení.
Vám všem patří naše 
poděkování za každou 
volnou chvíli, za každé vlídné slovo, za každý úsměv, byť skrytý za 
rouškou, které jste ochotni věnovat těm, kdož si o ně často sami ani 
nepožádají.

Za pečovatelskou službu Miroslava Čepová

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JEVíČKO
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Projekt „Se Sokolem do života“
Pohybové aktivity jsou v mateřské škole na denním pořádku. Abychom dětem cvičení 
zpestřili, zapojila se naše školka do projektu „So sokolem do života“ aneb „Svět nekončí 
za vrátky, cvičíme se zvířátky“, a to již třetím rokem. Projekt je zaměřen na pohybovou 
gramotnost dětí ve věku 3-6 let a je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí. Celým pro-
jektem děti provází 5 zvířátek. S kobylkou Emilkou děti trénují základní pohybová cvičení,  
s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je 
učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. 
Paní učitelky mají metodiky podle, kterých zařazují pohybové aktivity a hodnotí správnost 
a cíl cviků. Děti mají své pracovní sešitky, kam si za správně splněné úkoly a cvičení lepí 
nálepky. Obtížnost cviků je uzpůsobena dle věku dětí. Děti mají své sešitky po celý rok 
uloženy na volně dostupném místě, kde si je sami mohou brát a kontrolovat, kolik cviků 
jim ještě zbývá. Lepení nálepek je velkou motivací i pro děti, které sportovní aktivity úpl-
ně sami nevyhledávají. Časový rozsah projektu je na jeden školní rok. V červnu si tedy  
s dětmi vždy zkontrolujeme splnění všech úkolů a společně si vyhodnotíme celý projekt. 
Odměnou jsou pro děti diplomy, medaile, omalovánky, přívěsky na klíče, či jiná upomín-
ková drobnost. 
Celý projekt hodnotím jako velmi zdařilý a určitě nebudeme váhat s registrací do dalších 
ročníků. Alena Koutná, ředitelka MŠ

Společenská rubrika
březen 2021

Naši jubilanti: 

Žouželka Jaroslav
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní  
spokojenosti.

Z našich řad odešla:

Agnesa Procházková 

Rodině vyslovujeme  
upřímnou soustrast

Obec Biskupice

Vzpomínka
Dne 11. března 2021 uplynulo

100 let od narození paní  
 

Olgy 
Pinkavové.  

Vzpomínají dcery  
a syn s rodinami. 

Informace z kanceláře OÚ

 Úřední hodiny obecního úřadu:  

 Út a St       8.00 – 11.30
                12.30 – 15.15

Svoz plastových pytlů: 
22. 4.

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

Svoz TDO v dubnu: 
 14. a 28.     

Platby za TDO a psa  
do 30. dubna 2021 

na OÚ nebo převodem na účet.

Velikonoce 2021
Vážení spoluobčané,
prožijte letošní velikonoční svátky a začátek jara co nejradostněji 
a nejveseleji, jak jen to bude možné, abychom ty covidové chmury 
konečně zahnaly do kouta a mohli se opět plnými doušky radovat 
ze života. A abychom si připomněli Velikonoce u nás v Biskupicích, 
vzpomeňme na naše tři rekordy, tři výrobky z proutí, které jsou 
zapsány v České knize rekordů a kuriozit. Je to největší proutěné vajíčko, autora Františka 
Václavka, dále největší proutěný velikonoční zajíc autora Ladislava Šumbery a nejdelší 
naplétaná pomlázka v celkové délce 101 m, také autora Ladislava Šumbery. Takže Hody 
hody doprovody...

Filip Procházka, místostarosta obce
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  Pálení čarodějnic 2021 
Tak letos to už bude podruhé, co se neuskuteční v Bis-
kupicích v pátek 30. dubna 2021 náš velký slet čarodějů, 
čarodějnic, ježibab, ježidědků, kouzelnic a kouzelníků.  
I letos náš 15. slet budeme muset odložit. 
Tak nastal čas si alespoň něco povědět o tradici „Pálení 
čarodějnic“. Tato tradice pochází ze středověku a říká 
se jí také Filipojakubská noc. Keltové nazývali tuto noc 
BELTINE, což znamená v překladu „OHEŇ“ a v Německu 
to byla Valpružina noc, podle tehdejší léčitelky Walpru-
gy. Ve středověku lidé věřili, že zlo a temné síly mají 
největší moc právě v noci z 30. dubna na 1. května. Tuto 
noc prý čarodějnice přilétaly na košťatech na určená 
místa a slavily svůj sabat. Vařily lektvary a jedy a pro-
váděly různá kouzla škodící lidem. Tančily čarodějnické 
tance. Nejznámější sletiště čarodějnic v Čechách a na 

Moravě byla: hora Plešivec, Haltrava v Chodsku, Petrovy kameny v Jeseníkách, Beskydy a Třístoličník na Šumavě. 
A jaké byly zvyky spojené s pálením čarodějnic? Dříve si děvčata vyrobila z dřívek malý křížek, který hodila do potoka a podle toho, kam 
doplul, odhadla, jestli se vdají ve své vesnici, nebo v jiné. Lidé nosili váčky s ochrannými bylinami, tzv. škapulíře. Za okna se dávaly posvě-
cené větvičky, aby ochránily dům. Ochranná moc byla připisována šeříku, proto se často sázel před vrata. Na práh se dávaly vyryté drny 
trávy, věřilo se, že čarodějnice nemůže do domu, dokud nespočítá všechna stébla trávy a jelikož jich bylo hodně, trvalo by jí to až do rána 

a to už by pozbyla svoji kouzelnou moc. 
I když historie nebyla vždy veselá, jedna věc je, že pá-
lení čarodějnic je nyní vnímáno pozitivně a představu-
je určitý jarní očistný rituál, kdy s ohněm odchází vše 
negativní. Druhá věc je, že se postupem času získala 
určitá úcta a pokora k lidem, kteří umí vyléčit neduhy 
pomocí bylinek a pozitivní energie.
Dnes je pálení čarodějnic spíše zábavou dětí, mládeže 
i dospělých. Letos nám nezbyde nic jiného než pouze 
vzpomínat na postavenou hořící hranici se starou ča-
rodějnicí, na dobrůtky z udírny, dobré lektvary, zpívání  
a tančení u ohně. 
No nic, tak snad nám to všechno vyjde za rok a všichni 
se opět slétneme na košťatech na „Pálení čarodějnic 
2022.“

                    Helena Neuerová, ČČK
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
dubnu: 

 Jaroslava Getzelová

 Herman Wrba
 Dušan Sekerka
 Milada Wrbová
 Božena Jachanová
 Hana Nováková
 Miroslav Písek
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Masopust oslavili školáci i školkáčci
Tak jako každý rok i letos jsme se ve škole společně těšili na oslavy masopustu. Vždy 

jsme si dlouho dopředu připravovali masky, písničky 
a tanečky. Vše pak vrcholilo průvodem Chornicemi. 
Bohužel, letošní epidemiologická situace naše plány 
změnila. Přesto jsme se rozhodli masopust oslavit,  
i když jen mezi sebou ve škole.
V pátek 19. února jsme se všichni převlékli do veselých 
kostýmů a začal rej masek. Od rána se celou školou 
ozýval veselý smích. Nejprve se masky s vervou pus-
tily do zábavných her a soutěží, poté se zapojily do 
přehlídky kostýmů a masek. Vybrat ty nejlepší byl pro 
porotu tvrdý oříšek. Nakonec byli oceněni  sladkými 
odměnami všichni zúčastnění.
Veselé dopoledne jsme si užili a už se těšíme, až příště 
opět vyrazíme s masopustním průvodem v plné pará-
dě do ulic Chornic rozdávat radost a dobrou náladu.
Tak za rok…  
   Eva Kočí ZŠ

S tradičními lidovými zvyky se děti pravidelně sezna-
mují i ve školce. Masopust patří mezi ty oblíbené, a to 
nejen kvůli maškarnímu karnevalu, ale i pohybovým 
hrám a soutěžím, za které jsou děti odměňovány. Slad-
kou tečkou na konci masopustního dne jsou vždy 
plněné koblihy. Letošní masopustní veselici jsme si uži-
li a už se společně těšíme na Velikonoce. 

Mgr. Soňa Marková MŠ
Prodej palivového 

dříví
Obec Chornice nabízí palivové  

dříví (smrk, borovice),  
za cenu 400,- Kč za 1 m3.  

Zájemci mohou svůj požada-
vek nahlásit p. J. Zouharovi, 

tel. - 608428269.

Stále rádi recitujeme
Stejně jako každý rok i letos se všechny děti z 1., 2. a 3. třídy zú-
častnily recitační soutěže, které předcházelo usilovné nacvičování 
nejen v hodinách čtení, ale i doma. Nejoblíbenějším autorem  básní 
byl Jiří Žáček. Před vlastní soutěží si malí interpreti připomněli zá-
sady správného recitování a poté se soutěž rozjela naplno. Porota  
z řad pedagogů vyhodnotila tři nejlepší recitátory, kteří obdrželi 
diplomy a sladkou odmě-
nu.
Ačkoli situace ohledně 
koronavirové pandemie 
neumožňovala, aby i děti  
4. a 5. třídy recitovaly ve 
škole společně s ostat-
ními, přesto se i ony za-
pojily.  Soutěž proběhla 
on- line cestou a nejlepší 

recitátoři si jednotlivě vyzvedli diplomy a také sladkou odměnu 
ve škole.
Ani starší děti tedy nepřišly zkrátka a mohly si distanční výuku 
zpestřit recitačními dovednostmi.
Jsme rádi, že mluvené slovo, správná intonace i procvičování pa-
měti děti stále baví. Máme také radost, že si všichni recitátoři na-

šli text, který byl přimě-
řen jejich věku a často 
s humorným obsahem. 
Vždyť humoru je  v těch-
to nelehkých časech ob-
zvláště potřeba. 
Tak si tedy povídejme, 
zpívejme i recitujme pro 
radost …..

Učitelky 1. stupně ZŠ

Co se děje v naší škole
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dětem velmi líbilo. Na ochutnávku pozvali i mladší kamarády. Při 
hře na kadeřníky mohli ně-
kteří zájemci předvést svoji 
netradiční kreativitu a jako 
zdravotníci ošetřit nemocné 
plyšáky. 
Děti si tak vytvořily povědomí 
o práci dospělých a přesvěd-
čily se, že každý umí něco ji-
ného.

Hana Němcová MŠ  

Čím budu, aneb každý umí něco jiného
Už i ti nejmenší ve školce přemýšlí o tom, čím budou, až budou 
velcí.  Představy dětí se příliš neliší, pře-
važují sny o povolání doktorky, holičky, 
učitelky, hasiče, kuchaře a traktoristy, 
tedy profese, se kterými se běžně setká-
vají.
V rámci programu si děti ve školce vy-
zkoušely práci truhláře, pracovaly s kla-
dívkem a hřebíky, vyráběly dřevěné žeb-
říky a svoji fantazii využily při vytváření 
marťánků. Předškoláci se seznámili také 
s prací cukrářů. Upekli sušenky ve tva-
ru veverky, motýlka a traktoru, což se 
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

ZDENěK LANGER
FERDINAND NÁROŽNÝ
MARIE PUDíKOVÁ
OLGA PUDíKOVÁ
VLASTA VYSTAVěLOVÁ

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

K jaroměřickým se přiřazuje nová občanka:

ADÉLA KOřENOVSKÁ
Holčičce i rodičům přejeme zdraví a radost 
ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

JAROSLAV URBAN
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalé rodině.

Poděkování
Děkujeme panu Ladislavu Seka-
ninovi a firmě S-cart za darování  
400 ks respirátorů pro jaroměřic-
ké občany.

Připomínka 60. výročí letecké tragédie  
na Lavičné 

V letošním roce je tomu šedesát let, kdy došlo k tragické letecké nehodě na úpatí vrchu 
Lavičná (625 m n. m.) nad osadou Nový 
Dvůr na katastru Jaroměřic. V neděli  
16. dubna 1961 dopoledne tam při na-
vigačním letu havaroval dvoumístný 
letoun Zlín Z-26 Trenér OK-FID z aero-
klubu v Kroměříži, který se zřítil do lesní 
seče na jižním úbočí pod vrcholem kop-
ce. Oba členové posádky Oldřich Klapec 
(nar. 1921 ve Slezské Ostravě) a Stanislav 
Dudík (nar. 1937 v Troubkách u Kroměří-
že) bohužel na místě zahynuli. 
Pátrání po letadle bylo Sborem národní 
bezpečnosti (SNB) vyhlášeno téhož dne v odpoledních hodinách, ale k nalezení a zajiš-
tění ohořelých trosek v těžko přístupném lesním terénu došlo až ve středu 18. dubna. 
Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo dohledat tehdejší vyšetřovací zprávu, jed-
noznačnou příčinu nehody neznáme. Nejčastěji se uvádí, že zkušení piloti se dostali do 
nízké oblačnosti, drželi se příliš nízko nad zemí a narazili přitom do úbočí kopce.
Místo tragédie bylo tenkrát pietně ozdobeno křížkem a červeným srdcem, zavěšenými 
na kmeni jednoho ze stromů, a „k letadlu“ poté chodívali s květinami obyvatelé okolních 
obcí, avšak za téměř šedesát let bylo místo postupně téměř zapomenuto. Od roku 1967 
navíc vede přes Lavičnou elektrické dálkové vedení, které značně narušilo právě okolí 
místa nehody. V nedávné době pak byla lokalita zasažena také kácením kvůli kůrovcové 
kalamitě. 
Vzhledem k blížícímu se výročí jsem se rozhodl iniciovat důstojnou připomínku tragické 
události. Podařilo se mi vypátrat pozůstalé po obou letcích, shromáždit cenné dobové 
dokumenty a fotografie a díky místním znalcům a povrchovému průzkumu s detekto-
rem kovů přesně lokalizovat místo nehody. Kromě toho bude v dubnu na místě nehody 
umístěn pomník a v Obecní knihovně v Jaroměřicích připravena výstava, jejíž otevření 
pro veřejnost se uskuteční v závislosti na vývoji pandemické situace.

Mgr. Michal Schuster

AKTUAL ITY Z OBCe
- V průběhu měsíce března byla 

provedena oprava chodníku na 
návsi od pošty po č.p. 194. Vjez-
dy k nemovitostem budou do-
končeny při realizaci opravy komunikace na návsi.

- Před dokončení je také projekt na novou výsadbu stromů 
podél opraveného chodníku.

- V závěrečné fázi je výstavba inženýrských sítí v lokalitě ro-
dinných domků Za Tvrzí II. V současné době zde zbývají 3 
volné stavební parcely. Na ostatních již v brzké době započ-
ne výstavba nových domků.

- V měsíci dubnu se bude realizovat další etapa rekonstrukce 
kanalizace na návsi od č.p. 196 po č.p. 182. V rámci této eta-
py bude realizována velká odlehčovací komora v blízkosti 
vodního toku Úsobrnského potoka.

- Dokončena bude také revize opuštěných hrobů na jaromě-
řickém hřbitově a s tím spojené terénní úpravy.
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Ceník inzerce v Jevíčském zpravodaji
1 cm výškový inzerce při šířce 9,2 cm je zpoplatněn částkou 130 Kč bez DPH  
(157,30 Kč vč. DPH) nebo 1 cm výškový inzerce při šířce 19,2 cm je zpoplatněn částkou  
270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném uveřejnění inzerátu v JZ  
v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hrazených inzerátů a 1 zdarma.

Pila Úsobrno nabízí štípané či řezané palivové  
dřevo. Dřevo je ve vaku, který má 1 metr  

krychlový, cena za vak 500 Kč + 100 Kč záloha  
za vak. Více info: 704 291 116.

!!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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Ročník 7 / DUBEN / 2021
Rok osobností malohanácké metropole

znal nejlépe z podání jeho mladšího bratra Oldřicha, rovněž nezapo-
menutelného Jevíčáka, karetního a šachového mistra, učitele plavání  
a sezónního výčepního na plovárně Eská, s nímž jsem měl tu čest pra-
covat na oddělení TPV v tehdejším n. p. DIU a blíže se s ním přátelit. 
Ale to již emočně odbočuji. Nuže k tématu. 
Graduovaný inženýr Jan Suchomel svůj vícestranný talent, preciznost 
a osobitou vůli zužitkoval bezezbytku. Díky brzy nabyté životní erudici 
pohlížel vždy daleko za hranice vlastního záhumenku. Po 2. světové 
válce pomáhal bezúhonným a gardisty šikanovaným spoluobčanům 
ze smíšených rodin na Moravskotřebovsku, s počáteční manažerskou 
praxí v třebovských kovodělných firmách nezanedbatelnou měrou ini-
cioval vznik továrny na nožířské zboží v Jevíčku, později tak skvěle pro-
sperujícího závodu na výrobu holících čepek DIU n. p. Jevíčko, obdařen 
nadprůměrnou a v socialistické éře nesamozřejmou jazykovou výbavou 
mohl po dlouhá léta pracovat na pozici obchodního ředitele v MŠLZ  
n. p. Velké Opatovice a po odchodu do penze se dále již plně a výhrad-
ně věnoval obrodě toho, co mu bylo nejbližší. Tedy rodnému Jevíčku  
a jeho historické paměti.      
O širokém a hlubokém záběru vlastivědné práce Jana Suchomela nej-
lépe svědčí dva knižní sborníky sestavené z jeho v té době časopisecky 
publikovaných i nepublikovaných článků: kniha Muzeum a Historic-

ko-vlastivědný kroužek v Jevíčku z roku 2004  
a Čtení o Jevíčku a Malé Hané z roku 2007. Sucho-
melova prozíravost o nezbytnosti těchto dostře-
divě regionálních publikací pro potřebu příštích 
generací se ukazuje právě letos, v Roce osobností 
malohanácké metropole, nadmíru užitečná ve 
své bezděké a čisté jasnozřivosti. Díky nim máme 
nejen k dnešku, ale rovněž tak pro časy příští 
pěknou řádku portrétů jevíčských osobností po-
danou neobyčejně autenticky a věrohodně. Jsou 
to profily nejen těch, které Jan Suchomel mohl 
poznat osobně, tedy Jaroslava Mackerleho, Emila 
Tutsche, Antonína Bubeníka, Ludvíka Jadrníčka, 
Petra Müllera a dalších. Ale zrovna tak i rámcové 
biografie dlouhým časem prověřených koryfejů: 
Františka Cyrila Nappa, Antonína Konstantina 
Vítáka či Arnolda Spiny. 
Suchomelovu schopnost sdružit přátele a strhnout 
je pro ušlechtilou věc dnes evidentně postrádáme. 
Z jeho zápisu a projevu z ustavující schůze His-

toricko-vlastivědného kroužku v Jevíčku 6. března 1992 se mimo jiné 
dočteme, že tento spolek přišlo spontánně podpořit dvacet čtyři jeho 
tehdejších členů. Když se dnes sejdeme v pěti, můžeme jásat. A nemlu-
vě o ustanoveném pořádku a systému, s jakou precizností se tehdy pra-
covalo, plánovalo a posléze věci realizovaly. I tady notně pokulháváme. 
Nebýt činorodosti Jana Suchomela, patrně bychom dnes v Jevíčku žád-
né muzeum neměli. Přesvědčivou tezí, že paměť města musí zůstat 
zachována v Jevíčku, se mu podařilo navnadit přátele, bez nichž by 
pak on sám mohl tento ušlechtilý záměr zrealizovat jen těžko přetěžko. 
Původní Muzeum města Jevíčka bylo založeno v pokročilé fázi národ-
ního obrození městským muzejním spolkem v březnu roku 1898. Po 
třiaosmdesáti letech bylo poté za kurately Okresního národního výboru 
ve Svitavách 29. prosince 1981 zrušeno a posléze obnoveno díky píli 
a entuziasmu Jana Suchomela a jeho zapálených spolupracovníků ve 
druhé pol. 90. let století dvacátého. Těch, kteří se přičinili, bylo bezpo-
čet. Vedle jmen pro svoji společenskou práci v Jevíčku hojněji skloňo-
vaných, jako např. Jaroslav Pinkava, František Plech, Antonín Orner 
či Jarmila Vrbková, se tehdy obětavě angažovali zejména Suchome-
lovi blízcí přátelé a pomocníci nejvěrnější. Osobnosti teprve nedávné 
minulosti našeho města, které dobrou a společnou věc lidsky povýšily 

Milí čtenáři Iniciál,

v čase již lehce zapadnutý citát „Zapomeň sám na sebe, potom si tě 
svět bude pamatovat“ slavného spisovatele a sociálního proroka Jacka 
Londona bychom mohli v prizmatu nabytých zkušeností z oblastí ko-
munikace v mnoha ohledech zpochybnit, ba nakonec zcela rozporovat. 
Určitě ale platí, že „podle sebe soudím tebe“, a tak podle všeho usu-
zoval na počátku 20. století patrně i tento veleslavný Kaliforňan. Ryzí 
obsah jeho rozsáhlého díla je tomu tím nejpádnějším důkazem. A taky 
indicií toho, že nic nelze paušalizovat.  
Budovat pouze vlastní monument je nadevše pofidérní a často marné 
již předem. Ctižádostivec se sice může přetrhnout, upachtěný šturmuje 
na vlastním obraze jako ďas či ambiciózní politik, leč jakmile toto úsilí 
pomine, propadliště bývá nesmiřitelné. Pomyslná nesmrtelnost vyža-
duje totiž cosi víc než jen ze své vidiny, z potu a lišáctví uplácanou a na 
nejbližší horizont vytlačenou kouli.  
A tak se nám možná ten „tulák po hvězdách“ při svém soudu zas až 
tolik neseknul. Důležitá je přece vždy sama ambice, její upřímný cha-
rakter a trvalé východisko. Doutná-li v člověku, nezbývá než ji nechat 
bezelstně rozhořet, přetavit a dát jí tvar a kadlub, jenž po sobě zanechá 
trvalou stopu.  
Upřímnost a zdravý entuziasmus lze přitom praktikovat při všech pro-
fesích a lidských činnostech. Nemusí se jednat výhradně o lidské akti-
vity, jejichž cílem je vytvoření měřitelné hodnoty 
dlouhodobějšího užitku či obdivu, ať už ražby 
artistní, vědní, společenské, duchovní, politické či 
jakkoli humanitní, skutků v odvětvích architektu-
ry, průmyslu, vědy a techniky atd., obrazně řečeno 
od rekordů v potápění v mořských hlubinách až 
po kosmonautiku. Na světě máme přece nepře-
berné množství obyčejných profesí, troufnu si říct, 
že jich je většina, jejichž vykonavatelé na úspěch 
na poli společenském očividně nepomýšlejí.  
A často nám možná výjimka potvrzuje pravidlo 
i v těch mnou výše zmíněných okruzích, kde se 
vysoké ego prezentuje rádo. 
Českou televizí nedávno odvysílaný čtyřdílný seri-
ál o Boženě Němcové, výrazné osobnosti českého 
národního obrození 19. století, jejíž dílo patří již 
dobrých sto padesát let do kánonu národního pí-
semnictví, jistě velice dobře ukázal, po čem prah-
ne konzument v době postfaktické a jak je lehké 
podrýt autoritu člověka; dnes více než kdy jindy, ať 
už se dotyčný může či nemůže bránit. Upoutat na sebe pozornost, být 
úspěšný u komerčně laděného a senzacechtivého publika a posléze za 
to být po zásluze dobře honorován, pudí většinu dnešních tvůrců nejen 
obrazové kultury, a tak nechme televizní seriál televizním seriálem. Fil-
mové dílko Božena jsem si vzal na paškál jen proto, neboť nám kolotá  
v čerstvé paměti a přijde mi exemplární a varovné toho, k čemu by-
chom v našem roce vzpomínání a připomínání osobností Jevíčska ne-
měli sklouznout ani maličko. Pikantností ze života osobností našeho 
města bychom jistě též sesbírali kupu. A kolik se toho dá přimyslet  
a soudě při vlastním pohledu do zrcadla odsoudit, si nemusíme rozma-
závat. Zajímejme se tedy raději o to, co nám zde kdo zanechal, jakým 
skutkem poznamenal vývoj a paměť našeho regionu či jakým způso-
bem šířil dobré jméno našeho společného domova v širokosáhlém kon-
textu. 
Při sporadických setkáních dnes veskrze volně, skromně, bez předepsa-
ných stanov a pod záštitou Městského muzea v Jevíčku působícího His-
toricko-vlastivědného kroužku Malá Haná nemůžeme nevzpomenout 
Jana Suchomela (*6. 12. 1923 - †1. 2. 2014), výraznou a svébytnou 
osobnost Jevíčska a zároveň obroditele našeho muzea a s ním spojené 
osvěty vlastivědy po změně společenských poměrů v 90. letech dvacá-
tého a z počátku století nového. Životní příběh Jana Suchomela jsem 
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nad vidiny osobního reliéfu na domovském nebi. Musím připomenout 
alespoň ty, jejichž nedávný odchod na jevíčskou věčnost za jejich ka-
marádem Honzou máme ještě v živé paměti. A tak za všechny horu-
jící Jevíčáky sdružené kolem Jana Suchomela vzpomeňme a vyzved-
něme alespoň Miloslavu Mlatečkovou (*10. 8. 1929 - †1. 10. 2019)  
a Františka Havlíčka (*29. 11. 1923 - †11. 9. 2020), kteří se na obrodě 
jevíčské vlastivědy a muzejnictví v 90. letech minulého století spolupo-
díleli mírou nemalou. A Jan Suchomel by měl jistojistě radost, když za 
mnohé, kteří usilovně pomáhali zvenčí, vzpomenu vysoce erudovaného 
historika, doktora filozofie Zdeňka Jaroše (*8. 2. 1941 - † 26. 12. 2020), 
který opustil svět pozemský na sklonku roku loňského. Tento brněn-
ský rodák prožil v Jevíčku svoje rané dětství. Jeho rodiče, prim. MUDr. 
Zdenko Jaroš a MUDr. Ludmila Slívová – Jarošová, působili v průběhu 
2. světové války v léčebně na Sanatorce v týmu MUDr. Otakara Reisse 
a doc. MUDr. Martina Skyby. 
Aprobovaný historik a vysokoškolský pedagog PhDr. Mgr. Zdeněk Jaroš, 
autor, lektor a editor mnoha publikací, jež se zabývají dějinami národů 

a národností Moravy a zároveň genealogií českých rodů a německých 
rodin v oblasti Sudet a Vysočiny, konzultoval s Janem Suchomelem 
zvláště vztahy a vývoj soužití Čechů a německých a židovských menšin 
na Moravě a Vysočině s vazbou na regionální historii Malé Hané. Jevíč-
ko též mnohokrát navštívil a svůj vřelý a blízký vztah k našemu regionu 
si udržel do konce vlastního života.   
Čest tedy jeho památce, jakož i památce bezpočtu dalších přispěvatelů, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na naší svébytné a pitoreskní 
identitě a které si v Roce osobností malohácké metropole nestačíme 
připomenout. 
Naše kulturní krajina není převeliká. Nakolik ovšem přesahuje sobě vy-
mezený prostor geografický, lze usuzovat nejlépe na základě průkaz-
ných ozvuků v širokosáhlém povědomí. 
A tak srazme paty a mějme na paměti, že Jevíčko, město českého krále 
Přemysla Otakara II., neupadá v zapomnění i díky těm, na než tu a tam 
sami pozapomínáme nebo jsme na ně již nedejbůh zapomněli úplně. 
Osobnostem, jejichž ambice dalece přehlížely nejbližší honitbu spole-
čenského úspěchu. 

Za Iniciály Ruda B. Beran  

Ing. Jan Suchomel (*6. 12. 1923 - †1. 2. 2014)

Helena Ulčová

Rodina Suchomelova žila v Jevíčku v malém domečku v Růžové ulici. 
Jan Suchomel navštěvoval místní základní školu a poté reálné gym-
názium. Středoškolské vzdělání však zakončil maturitou na gymnáziu 
v Boskovicích, neboť jevíčská reálka byla ve čtyřicátých letech v době 
protektorátu uzavřena. 
Tehdy úspěšný maturant začal pracovat v podniku SANDRIK Morav-
ská Třebová, později soukromě podnikal. V padesátých letech nastou-
pil do MŠLZ Velké Opatovice, kde se vypracoval do funkce náměstka. 
Vysokou školu vystudoval dálkově. 
Kromě rodiny se Jan Suchomel angažoval zejména v práci pro město. 
Mezi jeho zájmy patřila historie. Proto se od roku 1992 zaměřil na 
obnovení činnosti Historicko-vlastivědného kroužku v Jevíčku (dále 
jen HVK) a s dalšími příznivci a milovníky historie z řad občanů Jevíčka 
pracoval na znovuobnovení muzea ve městě. Ve výboru HVK půso-
bil jako předseda. Šířeji a více se s prací obrozeného vlastivědném 
spolku můžeme dočíst v jeho knize Muzeum a Historicko-vlastivědný 
kroužek v Jevíčku z roku 2004. Nebo lze nahlédnout i do alba a kro-
niky HVK v Městském muzeu v Jevíčku.
Po získání dvou místností v objektu bývalého augustiniánského kláš-
tera v únoru 1998 byly sbírky z původního muzea v Jevíčku (do té 
doby uložené v muzeu v Moravské Třebové) opět navráceny v ně-
kolika etapách do Jevíčka. Členové HVK pod vedením svého před-

sedy odvedli dobrou práci  
a po úpravě získaných 
prostor a instalaci sbírko-
vých předmětů bylo Měst-
ské muzeum v Jevíčku 
opět uvedeno v život dne 
31. 10. 1998.  
Členové HVK od obno-
vení své činnosti v roce 
1992 až do znovuotevření 
muzea nesložili „ruce do 
klína“. Podnikali výlety do 
okolí, pečovali o památky 
drobné architektury v pří-
rodě (kapličky, památníčky 
atd.), čistili studánky, po-
řádali výstavy a besedy se 
zajímavými lidmi. Později 
svou činnost a čas pod 
vedením Ing. Suchomela 
zcela věnovali práci pro 
muzeum.   
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Založení Historicko-vlastivědného kroužku v Jevíčku 
Z knihy Muzeum a Historicko-vlastivědný kroužek v Jevíčku (2004)

Jan Suchomel

Dne 6. 3. 1992 se konala ve Středisku komerčních služeb (bývalé JKP) 
na Palackého náměstí ustavující schůze Historicko-vlastivědného 
kroužku v Jevíčku při příležitosti — jak uváděla pozvánka — 100. vý-
ročí české vlády nad Jevíčkem a 94letého výročí vzniku Vlastivědné 
muzejní společnosti (1898-1992). Schůzi svolávalo Hnutí za samo-
správnou demokracii — Společnost pro Moravu a Slezsko.
Na schůzi byl zvolen výbor HVK, jehož členy byli: Ing. Jan Suchomel, 
Jarmila Havlíčková, Olga Žďárková, Blažena Lexmannová, Miloslava 
Mlatečková, Arnošt Buček, František Havlíček. Náhradníci: Čechová 
Marie, Jašková Jaroslava a Miroslav Němec. Předsedou Historicko-
-vlastivědného kroužku byl zvolen Ing. Jan Suchomel, místopřed-
sedou Jarmila Havlíčková, pokladníkem a hospodářem Miloslava 
Mlatečková. V době vzniku měl HVK 24 členů. Byly vypracovány 
”Stanovy”, jejichž registrace byla provedena Ministerstvem vnitra dne  
22. 6. 1992 pod č. VSC/1-12004/92 R.
„Stanovy” obsahují hlavní cíle HVK. Je to především vyhledávání před-
historických, uměleckých, národopisných, písemných a jiných pamá-
tek, jejich sbírání, chránění před zkázou a jejich prezentace veřejnosti. 

Nejdůležitějším úkolem je realizace vrácení Městského muzea a mu-
zejní knihovny do jejich rodného města — do Jevíčka.
HVK se stará též o publikační činnost, pořádá vlastivědné vycházky  
a zájezdy, výstavy pro veřejnost atd.
Nejméně jednou ročně je svolána valná hromada. Ustavující schůze 
se zúčastnil p. František Kouřil, předseda HVK ve Velkých Opatovicích, 
který krátkým proslovem pozdravil naši ustavující schůzi — přeje nám 
mnoho úspěchů v záslužné práci.
Výstižně nás pozdravil i Mgr. Ing. Jaroslav Pinkava z Kroměříže, který 
se přihlašuje za člena a připomíná platnost buditelských slov: 

Vlastivědy je nám třeba 
jako vezdejšího chleba!

V hlavním projevu řekl nově zvolený předseda:

„Paní a pánové, přátelé,
dovolte, abych Vás uvítal — s opravdovou radostí — na dnešní usta-
vující schůzi Historicko-vlastivědného kroužku.
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FRANTIŠEK CYRIL NAPP (1792-1867) - bezesporu nejvýznamnější jevíčský rodák

Jan Suchomel

Otec Františka Nappa Ludvík přišel do Jevíčka z Vestfálska (Tsheim)  
a jako vysloužilý vojín rakouské armády se oženil s Janou, dcerou Jana 
Friedla z Bezděčí u Trnávky. Povoláním byl rukavičkářem a svou pílí  
a skromností našetřil tolik, že koupil malou chalupu v Růžové č.p. 32. 
Zemřel sotva 481etý v roce 1809 a zanechal vdovu se čtyřmi dětmi — 
chlapce Františka a Václava, děvčata Annu-Marii a Jenovefu. (Záznam 
o křtu Františka Nappa v rodné matrice fary Jevíčko z let 1789-1814, 
fol 11. Státní oblastní archiv Zámrsk).  
František Napp byl mimořádně nadaný 
hoch, po vychození čtyřleté jevíčské farní ško-
ly (první dvě třídy se vyučovalo moravsky, ve 
3. a 4. třídě německy) ho vyučoval soukromě 
katecheta Jan Schön. Když ho potom zkoušel 
v roce 1804 za přítomnosti majitele panství 
Jana Jeronýma Herbersteina, dostal František 
Napp za své znalosti od něho zlatý louisdor. 
Chlapec si však minci nenechal, dal ji otci, kte-
rý nutně potřeboval kabát.
Následovaly studie v Olomouci, a to gymná-
zium a filosofie. Roku 1810 vstoupil Fr. Napp 
do augustiniánského řádu v Brně, do toho 
řádu, který měl v letech 1370-1784 klášter 
v Jevíčku. Po teologických studiích je v roce 
1815 vysvěcen na kněze, v roce 1817 se stá-
vá profesorem biblického studia Starého zá-
kona, je skvělým znalcem východních jazyků  
a pro své vynikající vlastnosti a znalosti byl 
jednomyslně zvolen v roce 1824 opatem 
starobrněnského kláštera s titulem preláta. 
Stal se i členem moravských stavů do zem-
ského sněmu. Zásadně ovlivňoval tak téměř 
půl století veškeré dění na Moravě a hodně 
přispěl k zvelebení Moravy. Jeho zásluhou byl 
postaven v Brně chudobinec a první dvě dět-
ské opatrovny. Jako přísedící zemského výboru (1829-1861) za stav 
duchovenský povznesl moravské školství a zemědělství. Působil velmi 
úspěšně v Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, příro-
dovědy a vlastivědy, nakonec jako její ředitel. Tato společnost byla 
neobyčejně pokroková, měla velký podíl na vědeckém šlechtění ovcí, 
založení vlnařského průmyslu na Moravě, dál na rozvoji ovocnářství 
a vinařství. V roce 1818 založila dokonce dnešní Moravské zemské 
muzeum.

František Cyril Napp zúčastnil se také osobně zakládání spolku včela-
řů v roce 1854. Předsedal 14. sjezdu německých a rakouských včelařů 
v Brně ve dnech 12. - 14. 9. 1865 a příznivě ovlivňoval rozvoj tohoto 
odvětví. Zásadní byl přínos Nappa v pomologickém spolku, který řídil 
v letech 1827-1850. Podporoval snahy moravských pěstitelů ovoc-
ných stromů a prosazoval názor, že křížení je metoda šlechtění.
Opat Napp podporoval hudebního skladatele Pavla Křížkovského 
(1821-1885), učitele Leoše Janáčka, výtečného skladatele národních 

sborů, dále byl důvěrným přítelem Josefa 
Dobrovského, Františka Palackého, Řeho-
ře Wolného a Pavla Josefa Šafaříka, kte-
rému poskytl v klášteře dokonce útulek. 
Dobrovskému velkoryse vypravil slavný 
pohřeb a finančně podpořil postavení po-
mníku.
Bez obrovské pomoci opata Františka  
Cyrila Nappa by se neuskutečnily epo- 
chální objevy Johanna Gregora Mendela 
(1822-1884), kterého přijal do augustini-
ánského kláštera v roce 1843, umožnil mu 
pracovat v klášterní pokusné zahrádce, 
používat botanicko-mineralogickou sbír-
ku kláštera i botanický herbář. Opat Napp 
prosadil také Mendelovo studium na ví-
deňské univerzitě. Johann Gregor Mendel 
po svém návratu do Brna v roce 1865 před-
nesl a později vydal geniální dílo Pokusy  
s rostlinnými kříženci, světově proslulé 
zákony genetiky.
Obrovský je význam jevíčského rodá-
ka Františka Cyrila Nappa, muže zlatého 
srdce a vynikajícího vědce. Pamatoval i na 
jevíčskou školu, kterou navštěvoval, obda-
roval knihami a přírodními sbírkami. Pře-

stavěl i domek svých rodičů v Růžové ul. 36 (dnešní č. 91). František 
Napp zasedal i v konstitučním sněmu v roce 1848, který odhlasoval 
zrušení robot, zřídil v Brně technické učiliště (polytechniku), přispěl  
k hospodářskému rozmachu Moravy. 
František Cyril Napp umírá jako opat starobrněnského kláštera, který 
se stal za jeho řízení střediskem pokroku a vzdělanosti, dne 22. 7. 
1867. Odchází největší jevíčský rodák, Morava ztrácí přední vlaste-
neckou osobnost a desítky vědců, spisovatelů a lidí svého ochránce 
a podporovatele.
 

Setkáváme se v roce, kdy si připomínáme s celou jevíčskou kultur-
ní veřejností 94 let založení Vlastivědné muzejní společnosti dne  
6. 3. 1898.
Její činnost v té době nebyla snadná — setkávala se s nepřízní rakous-
kých úřadů, každá schůze musela být předem povolena, její průběh 
a usnesení kontrolována. Založení Vlastivědné muzejní společnosti je 
důležité, znamenalo, že i ve vlastivědě se stává Jevíčko centrem Malé 
Hané. Při svém založení měla společnost 31 členů. Porovnejme si to  
s dneškem. Předsedou společnosti byl zvolen okresní soudce Leopold 
Klíma, dále do výboru byli zvoleni Adolf Erhart, první ředitel reálky; 
nadlesní Palán z Velkých Opatovic; Leopold Heger, městský duchovní; 
Ludvík Pichler, pokladní Záložny a Ferdinand Holzer, učitel.
Činnost Vlastivědné muzejní společnosti tak jako i provoz muzea mu-
sela být několikráte přerušena, např. v první světové válce, později 
vždy obnovena až do konečného zrušení muzea v roce 1981. Mu-
zejní sbírky byly přestěhovány do Moravské Třebové, byly tam nej-
dříve uloženy v nevytápěných, vlhkých místnostech bývalého lesního 
závodu, později na půdě Městského muzea. Nejsou úplné, chybějící  
exponáty, které se ztratily již v Jevíčku, nebyly vypátrány. Jevíčko ne-
bylo schopné po celá 70. léta opravit místnost a štít muzea, nebo 
alespoň muzejní sbírky přechodně uložit v uzamčených místnostech, 
kde by nehrozila jejich ztráta. Dnes se scházíme také proto, aby se 
neopakovala tato situace, aby se muzeum vrátilo do Jevíčka a aby se 
vytvořily předpoklady pro jeho navrácení.

Hlavní cíle Historicko-vlastivědného kroužku jsou obsaženy ve ”Sta-
novách”, s kterými se dnes seznámíme. ”Stanovy” jsou otevřené  
a v dnešní diskusi je můžeme doplnit.
Rovněž budeme spolupracovat s Městem Jevíčkem při obnově pa-
mátek, především barokních soch ze začátku 18. století, na obnově 
pomníku z Bitvy národů u Lipska, Pomníků letců, při instalaci výstav, 
při otvírání studánek atd.
V dnešní přetechnizované společnosti je třeba se též chvíli zastavit, 
míti radost a obdivovati řemeslnou zručnost našich předků, nechat 
se okouzlit krásou památek kolem nás a chrániti je pro budoucnost. 
Přeji Historicko-vlastivědnému kroužku, aby překonal potíže, rostl  
a vzkvétal, aby pracoval ku prospěchu našeho města a celého kraje. 
Zakládající členové HVK:
Aubrecht Milan, Beran Rudolf, Blažek Štěpán, Buček Arnošt, Čech 
Ladislav, Čechová Marie, Doubek Bohumil, Fellner Miloslav, Havlí-
ček František, Havlíčková Jarmila, Häckel Zdeněk, Jurka Josef, Krejcar  
Vítězslav, Kudláček Miroslav, Lexmannová Blažena, Mlatečková Milo-
slava, Němec Miroslav, Němec Vilém, Orner Antonín, Pinkava Jaroslav, 
Plech František, Suchomel Jan, Vrbková Jarmila a Žďárková Olga.
Dne 23. 6. 1992 se stal HVK v Jevíčku členem Muzejní a vlastivědné 
společnosti v Brně pod členským číslem 4971. Chceme svým člen-
stvím účinně podpořit více než století trvající snahu o hlubší poznání 
dějin Moravy a jejího lidu.
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Muřinoh gratuluje  
dvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.
Je jím  
Patrik Fiala z Brna,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Vzpomínky Emílie Reissové roz. Tillové z roku 1979 (2. část)

Mr.Ph. Vilém Till (1870–1921)
Lékárník ve Vyškově, narodil se r. 1870 v Jevíčku. Po ukončení studií 
na universitě v Praze r. 1894 odjel do Švýcarska. Byl několik roků za-
městnán v St. Gallen. Ve Švýcarsku poznal svoji budoucí choť, slečnu 
Růženu Petrofovou, dceru továrníka pian v Hradci Králové, se kte-

rou se pak oženil. Zakoupili lékárnu ve Vyškově a žil 
tam od r. 1905 do r. 1921. Zemřel 20. V. 1921 a jest 
pochován ve Vyškově. Jejich dcera Marie provdala se 
za Mr.Ph. Frant. Rohrbachra. Jejich dcera, Mr.Ph. Jiřina 
Zborovská, rozená Rohrbachrová, nar. 1934 ve Vyš-
kově, je dosud magistrou ve Vyškově (údaj k březnu 
1979, Tillova rodinná lékárna funguje na vyškovském 
náměstí dodnes, pozn. M. Schuster). 

Slovo editora
V tomto čísle Iniciál otiskujeme druhou část vzpomínek Emílie Reissové 
roz. Tillové (1898–1986) na jevíčskou rodinu Tillovu a její významné 
členy, které sepsala roku 1979 a které laskavě poskytl její vnuk Václav 
Kvasnička.

Michal Schuster

Lékárnu a dům čp. 138 (dnes čp. 50, hotel „U Apoštola“, pozn.  
M. Schuster) v Kostelní ulici koupil Frant. Till od lékárníka J. Schramma 
za 11 000,- zlatých, a to dům s některými parcelami lesa za 5 000,- 
zlatých a lékárnu za 6 000,- zlatých. Byly stanoveny nejnižší splátky 
1 000,- zl. ročně. V té době měl František Till pět synů na studiích. 
Čtyři studovali farmacii, jeden medicínu. R. 1883 František Till zemřel 
a je pochován v Jevíčku na hřbitově. Po jeho smrti měla vdova po 
něm Barbora lékárnu ještě několik let ve svém majetku, lékárnu jí vedl 
správce. Nejstarší syn byl Mr.Ph. Karel Till, nar. 1863, který lékárnu 
převzal. Zemřel v Jevíčku v roce 1946. Druhý byl Jan, narozen 1865, 
zemřel r. 1884 svobodný jako candidát farmacie. Třetí byl Mr.Ph. Fran-
tišek Till, nar. 1867, zemřel svobodný ve věku 75 let jako adjunkt lé-
kárny v roce 1942. Čtvrtý byl MUDr. Ludvík Till, byl lékařem v Jevíčku. 
Narodil se v roce 1868 a zemřel r. 1915 v Jevíčku. Pátý byl Mr.Ph. Vilém 
Till, nar. 1870, který byl lékárníkem ve Vyškově a zemřel r. 1921.

Mr.Ph. František Till (1867–1942)
Naroz. 1867 v Jevíčku a zemřel r. 1942 (tamtéž, pozn. V. Kvasnička) 
jako adjunkt lékárny ve svých 75 letech. Vystudoval v Praze. Po stu-
diích nastoupil co magistr u svého bratra Karla v lékárně v Jevíčku. 
Od studentských let byl stále členem Ctibora, dle starých zápisů 
též často funkcionářem. Byl též v Dozorčím výboru Záložny. Když se  
v roce 1893 založil v Jevíčku Sokol, stal se nadšeným a oddaným pra-
covníkem sokolským. Od založení Sokola až do konce svého života 
byl pokladníkem. Zúčastňoval se všech sokolských sletů a zájezdů, rád 
oblékal sokolský kroj. Když v roce 1942 zemřel, zúčastnila se kremace 
celá sokolská jednota. Litovali jsme velmi, že pro válečné a protekto-
rátní poměry nesměl nikdo za Sokolskou jednotu nad 
jeho rakví promluviti a oceniti jeho celoživotní práci  
v Sokole. Když Sokol chtěl koupiti velkou parcelu vedle 
Tyršovy plovárny, nebylo peněz. A tu Mr. František Till 
nabídnul, že celou sumu za pozemek zaplatí jakožto 
půjčku Sokolu. V knihách se stále vedla tato značná 
suma jako zápůjčka. Když potom byl již stár, škrtnul  
v knihách tento dluh a prohlásil, že tuto sumu dává So-
kolu co dar. Sokolské doklady, cenné zápisy a všechny 
dokumenty byly za války před gestapem ukryty na taj-
ném místě. Když se po válce skrýš otevřela, byly veške-
ré věci shnilé, ztrouchnivělé a rozpadlé. Bohužel nemá 
tedy dnes Sokol v Jevíčku žádné doklady, ani památky 
či zápisy a já mohu tyto zprávy uvésti jen jako rodinné 
vzpomínky a rodinné informace.

Malá Haná 16. 1. 1899, s. 4


