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Měsíčník města Jevíčka

SRPEN 2021

45. ročník mezinárodního etapového cyklistického 
závodu Závod míru nejmladších 2021

45. ročník mezinárodního etapového cyklistického závodu „Závod míru nejmladších 2021“ je 
historií. Na startu jsme přivítali 144 cyklistů z patnácti zemí. 
Cyklisté během tří dnů absolvovali 5 etap a ujeli 204 závodních kilometrů okolím Jevíčka. Závod 
v Jevíčku zahájil starosta města Dušan Pávek. Start i cíl 1. etapy – prolog, byl na ulici Svitavská.  
2. etapa měla start v Moravské Třebové a zavedla závodníky na stoupání na Hamperk, Maratov  
v Hartinkově a do Šubířova. 3. etapa měla start i cíl ve Velkých Opatovicích a jelo se pět jevíčských 
trianglů. 4. etapa, tzv. královská, odstartovala z Úsobrna a zavedla cyklisty na Skřípov, Březsko, 
Kladky, 2x na Šubířov. Do závěrečné časovky nastoupilo již jen 142 cyklistů kteří absolvova-
li 5. etapu, časovku na 15 km do Březin a zpět. Celkové výsledky a fotogalerii najdete na webu  
www.tjcykloklubjevicko.cz. Zde je i videozáznam celého závodu včetně slavnostního vyhláše-
ní výsledků ZMN. Záznam ze 4. etapy natáčela redakce čt sport. Odvysílán byl v úterý během  
4. etapy Tour de France dne 29. 6.
Součástí závodu byla i jízda diváckého peletonu s Czech Blades k trase 4. etapy do Úsobrna. 
Zde nám místní pořadatelé připravili občerstvení a divácký peleton zde mohl “mexickou vlnou“ 
dvakrát pozdravit projíždějící cyklisty. 
V pátek odpoledne připravila ZŠ Jevíčko tradiční malování na Palackého náměstí za účasti 90 
dětí všech věkových kategorií. V Panském dvoře proběhlo malování dětí na sklo a tvořivá díl-
na. Děkujeme sklárnám Úsobrno za poskytnuté sklenice pro malování. Pro žáky ZŠ byl v sobo-
tu uspořádán závod žáků, ve kterém startovalo 34 dětí.                                                                                  
Ve spolupráci s městem Jevíčko proběhl v sobotu odpoledne doprovodný kulturní program  
v Panském dvoře, kde vystoupily kapely Lipovanka, Etien band, Beatles revival - Brouci, 3 Gene-
race, DJ Micio. Po třech letech zimy a deště nám přálo i počasí.
Vyhlášení výsledků v neděli odpoledne proběhlo v Panské dvoře. Ceny předali zástupci spon-
zorů. Celým třídenním programem provázel moderátor Pepa Kratina. O ozvučení se postaral 
Štěpán Friedl. Catering zajistil hotel Morava. I jim patří poděkování za vytvoření pěkné atmo-
sféry. 
Tuto významnou sportovní a společenskou akci reprezentující Jevíčko a celý region by ne-
bylo možné uspořádat bez podpory řady partnerů a sponzorů: Pardubického kraje, měst 
Jevíčka, Moravské Třebové, Velkých Opatovic, obcí Úsobrna a Biskupice, Czech Blades 
s.r.o., Sklárny Moravia a.s. Úsobrno, REHAU s.r.o. Moravská Třebová, Techniserv IT Brno,  

Fotoaktuality

Poděkovali jsme paní ředitelce Lence 
Smékalové za její práci pro OLÚ Jevíčko

Peleton Závodu míru nejmladších projel 
naším regionem po pětačtyřicáté

Převzali jsme nový vůz VW CADDY pro 
pečovatelskou službu pořízený z dotace

Tradiční
Jevíčská pouť 
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•  Asfaltobetonové vozovky jsou méně 

odolné proti úkapům. Proto jsou pro-
story pro čerpání pohonných hmot 
většinou z dlažby.

•  Asfaltobetonové vozovky méně odolá-
vají bodovému zatížení, tvoří se „ďůl-
ky“. Proto se parkovací stání provádí 
většinou z dlažby.

Je tedy zřejmé, že kostky nejsou vhodné 
pro tranzitní dopravu z hlediska zvýše-
né hlukové zátěže. Někde jsem se doče-
tl, že na kostkách se zvyšuje úroveň hlu-
ku o 10 dB. Což je hodně. Přes naše měs-
to vede historickým centrem hlavní do-
pravní tepna. Denně tady projede prů-
měrně 3 890 vozidel (údaje jsou z roku 
2016). Kdo tady jezdíte autem, tak si při 
najetí na kostky určitě všimnete, jak se 
zvýší hluk v kabině vašeho vozu. Nehle-
dě na to, jak se celé auto u kašny na vel-
kých kostkách rozkmitá. Povrch ze žulo-
vých kostek byl již několikrát opravován, 
snažil jsem se přesvědčit zastupitelstvo, 
aby alespoň (když se nepodaří asfalt) vel-
ké kostky byly nahrazeny menšími. Drob-
nější kostky totiž při projetí dělají men-
ší hluk. Bohužel zvítězila historická krása  
a letecký pohled nad účelem. Tak tady 
jezdíme, děláme větší hluk a ničíme si 
zdraví a auta.
Ani cyklisté nemají povrch z kostek rádi. 
Známý jednorázový cyklistický závod Pa-
říž–Roubaix je nazýván jako Peklo severu. 
Jeho specialitou jsou dlouhé úseky sil-
nic s povrchem z dlažebních kostek. Pro-
to vítěz dostává cenu ve tvaru dlažební 
kostky.
Potýkáme se tedy se dvěma názory. Na 
jedné straně je právo občanů na zdravé 
životní prostředí a klid, na druhé straně 
je tu zájem památkářů o zachování histo-
rického rázu v této části města. Že to jde 
skloubit, ukazuje například město v Již-
ních Čechách - Nová Bystřice, kde je přes 
historickou část města vede asfaltová sil-
nice. A to dopravní zatížení je oproti Je-
víčku nižší 2 448/den.
Město Jevíčko plánuje rekonstrukci ulice 
Kostelní. Věřím, že tady se upřednostní 
před krásou povrchu z kostek zdraví ob-
čanů a povrch silnice bude tvořen živič-
ným povrchem.

Jaroslav Zezula

Ticho léčí
Tento nápis visel před léty snad v kaž-
dém zdravotnickém zařízení. Jak jsem 
starší, tak si čím dál tím více uvědomuji 
pravdu tohoto sloganu. 
Žijeme ve světě, kde ticho je pomalu 
vzácností. Ticho dokáže zmírnit tělesné 
napětí i stres. V posledních letech se ale 
ukazuje, že díky tichu se v našem moz-
ku mohou obnovovat i nervové buňky. 
Naopak, kdo je vystaven hlučném pro-
středí, mívá chronicky zvýšené hladiny 
stresových hormonů.
Zvuk je magnetické vlnění, které se šíří 
všemi směry. Různě se odráží od pře-
kážek, kde je částečně pohlcováno  
a mění svůj směr. Překvapilo mě, jakou 
má zvuk sílu, když jsem viděl na fyzikál-
ní přednášce, jak zvuková tlaková vlna 
vyvolaná úderem na buben na dokáza-
la sfouknout svíčku na 6 metrů. 
Hluk je všude kolem nás, bohužel tím, 
jaké má vlastnosti, je obtížné se před 
ním chránit. Nejlépe je dělat tako-
vá opatření, abychom hlukovou zátěž 
snižovali. Třeba hluk z dopravy. Dostal 
se mi do rukou materiál od Ing. Filipa  
(autorizovaného inženýra pro dopravní 
stavby), kde srovnává asfaltové vozov-
ky a dlažbu. 
Výhody asfaltových vozovek v porovná-
ní s dlažbou
1) Finance
 • Asfaltobetonové vozovky potřebu-

jí méně únosné podloží pro stejnou 
únosnost celku, protože asfaltobeto-
nové vrstvy jsou samy o sobě únos-
né. Dlažba téměř nespolupůsobí, tzn. 
podloží už musí být stejně únosné 
jako celek.

 •  Asfaltobetonové vozovky nemusí být 
lemovány obrubníky.

 •  Asfaltobetonové vozovky jsou jed-
noduše opravitelné, odfrézuje se jen 
kryt, položí nový. Dlažba se musí vy-
měnit celá, většinou i s podložím.

 •  Realizace asfaltobetonové vozovky je 
daleko rychlejší, tzn. není třeba tak 
dlouhé uzávěry nebo omezení do-
pravy.

2) Bezpečnost
•  Asfaltobetonové vozovky mají dale-

ko vyšší koeficient tření než dlažba, 
tzn. dopravní prostředky daleko lépe 
„drží“ na komunikaci.

•  Asfaltobetonové vozovky mají dale-
ko menší hlučnost než dlažba.

Nevýhody asfaltových vozovek v porov-
nání s dlažbou
•  Asfaltobetonové vozovky se neda-

jí snadno lokálně rozebírat, opravy  
asfaltobetonové vozovky jsou tedy 
více vidět. Tzn. z dlažby je snadněj-
ší dělat chodníky.

Okénko radních Společenská rubrika 

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

Vladimíra Sísová
Pavel Siažík
Josef Sedlář
Ladislav Trávníček
Ĺudmila Dostálová
Bohumír Schmidt
Miloslava Dűrrová 
Marie Valentová
Květoslava Otoupalová
Marie Skácelová
Jarmila Havlíčková

Termíny svozu komunálního 
odpadu v srpnu v Zadním  

Arnoštově a Maříně:
 05. 08. 2021
12. 08. 2021
20. 08. 2021
26. 08. 2021

Radek Mazal, SUEZ CZ a. s. 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ  
ODPADŮ

Nově máme v Turistickém informačním 
centru Jevíčko na prodej sadu tří tašek 
na třídění odpadů na papír, sklo a plast  
o objemu 20 litrů. Jedná se o velmi pěkné, 
omyvatelné tašky  
s pevným dnem  
o rozměrech  
25 x 25 x 40 cm. 
Nosnost tašky 
10 kg, na horním 
okraji tašek umís-
těn suchý zip. 
Prodejní cena za tuto sadu je stanovena 
na 50 Kč.
Dále město uvažuje o objednání sady výše 
uvedených tří tašek o obje-
mu 40 litrů a také o objedná-
ní tašky na kovy o objemu 20 
litrů nebo 40 litrů. Tyto budou 
ovšem objednány až na zákla-
dě předchozího zájmu. Objed-
návkový formulář včetně ceny 
a možnosti prohlédnutí uve-
dených tašek je v Turistickém  
informačním centru. 
Město Jevíčko uvažuje v následujících mě-
sících o instalování kontejnerů na kovové  
odpady na vybraná sběrná místa, do kte-
rých by šlo ukládat plechovky od potravin, 
nápojové plechovky, kovové tuby, alobal, 
kovové zátky, víčka a další drobné kovové 
odpady z domácností. Nyní lze tyto kovové 
odpady ukládat ve sběrném dvoře.

Vedení města Jevíčko
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Informace ke směsnému komunálnímu 
odpadu v pytlích

Oznamujeme producentům odpadu, že na základě informace a poža-
davku provozního oddělení SUEZ a. s. nebudeme brát pytle s odpa-
dem, které jsou umístěné u nádob. V minulosti došlo k tomu, že člen 
osádky byl obsahem odpadu v pytlech zraněn, tudíž je toto nařízení 
plošné. Žádáme, aby všichni od příštího svozu, nejpozději však od 
1. 8. 2021 využívali pouze standardizované nádoby na odpad.

Bc. Hana Bahelková, 
obchodní manažerka

45. ročník Závod míru nejmladších  2020            Výsledky ETAPY

1. etapa        Prolog 1,5km          Průměrná rychlost: 50.8 km/h

STORM Theodor Team Roskilde    DEN              0:01:46.39 

2. etapa        Délka: 81,3km        Průměrná rychlost 39,8km/h

STORM Theodor Team Roskilde    DEN              2:02:25.5 

3. etapa       Délka: 22km           Průměrná rychlost: 41 km/h

STORM Theodor Team Roskilde    DEN              0:32:29.0 

4. etapa       Délka: 81,4km         Průměrná rychlost: 39,5 km/h 

VAN HERCK Yarno Acrog- Tormans -Balen BC   BEL   2:04:24.6 

5. etapa       Délka: 15Km           Průměrná rychlost: 46,0 km/h

STORM Theodor Team Roskilde    DEN              0:19:11.54 

Celkové pořadí:

1. STORM Theodor Team Roskilde DEN 5:00:23

2. NOVÁK Samuel Slovakia SVK 5:01:40

3. GRUSZCZYNSKI 
Filip Poland POL 5:02:16

4. VAN HERCK Yarno Acrog- Tormans -Balen BC BEL 5:02:27

5. DUNÁR Dominik Slovakia SVK 5:02:32

6. VLOT Mees Westland WiL Vooruit NL 5:02:47

7. RIŠKA Richard Výběr Slovensko SVK 5:02:53

8. KOBR Richard Roman Kreuziger Cycling 
Academy mix CZE 5:02:53

9. BÁRTA Martin TJ Stadion Louny CZE 5:03:09

10. REMIJN Senna Acrog- Tormans -Balen BC BEL 5:03:35

Inženýrské stavby Brno, BDR Thermea s.r.o. (Baxi), region MTJ, re-
klamní agentura LAMA reklama Jevíčko. Všem srdečně děkujeme  
a věříme, že nás podpoří i při dalších ročnících „Závodu míru nejmlad-
ších“. 
Závod by rovněž nebylo možné uskutečnit bez přispění Policie ČR  
z Moravské Třebové, Konice, Letovice, Boskovice, DI Svitavy, Pardubic 
a Olomouce, MP Jevíčko, Moravská Třebová, Velké Opatovice. Svým 
dílem, údržbou silnic přispěly i SÚS Moravská Třebová, Konice, Bosko-
vice. I tito se zasloužili o úspěch celé třídenní akce. Poděkování patří  
i dobrovolným pořadatelům z řad hasičů ze Šubířova, Skřípova, Kladek, 
Úsobrna, Velkých Opatovic, Jaroměřic, kteří zajišťovali bezpečnost 
cyklistů a silničního provozu. Děkujeme i občanům průjezdních obcí 
na trase závodu, že omezení nutná pro bezpečnost cyklistů dodržovali,  
 tak i oni přispěli ke zdárnému průběhu závodu.
Příští, 46. ročník, se uskuteční ve dnech 6. - 8. května 2022.

Antonín Dostál za TJ Cykloklub Jevíčko

pokračování ze str. 1

Kompletní výsledky jsou na www.sportsoft.cz a tjcykloklubjevicko.cz

I takto může vypadat třídění...
Město Jevíčko nabízí svým občanům kromě nádob v rámci door to 
door sběru také dalších 136 kontejnerů na tříděný odpad (papír, plast, 
sklo, bio) umístěných na veřejných prostranstvích ve městě. Je chvály-
hodné, že naši spoluobčané třídí, objem odpadu je však nutno sešláp-
nutím, složením či jiným způsobem zmenšit a vhodit do kontejneru, 
protože jinak to dopadá jak na sběrném místě Křivánkova. Současně 
apelujeme na podnikatele, aby k likvidaci papírových a plastových 
obalů využívali sběrný dvůr, kam je možno za roční poplatek 2.000 Kč 
tyto odpady ukládat. Kontejnery ve městě jsou určeny primárně do-
mácnostem. Smlouvu pro podnikatele lze uzavřít na podatelně MěÚ 
Jevíčko. Buďme ohleduplní a udržujme pořádek, nejsme ve městě 
sami. Technická údržba města

Upozornění vlastníkům neočipovaných 
popelnic

Od května 2021 probíhalo v Jevíčku, Zadním Arnoštově a Maříně čipo-
vání popelnic, čipy na plastové a kovové popelnici viz foto. Pokud není 
vaše nádoba dosud očipovaná, nebude od 1. 8. 2021 svážena! Čipování 
po tomto termínu je možné pouze ve spolupráci s městem. Pokud tedy 
nemáte k dnešnímu dni očipovanou nádobu, nahlaste tuto skutečnost 
na MěÚ Jevíčko co nejdříve! V případě, že bude vyžadována asistence 
pracovníků města při instalaci čipu, bude instalace čipu zpoplatněna.

Vedení města Jevíčka
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Usnesení 67. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. června 2021
Rada města Jevíčko schvaluje
1/67R/2021 program 67. schůze rady města 

dne 7. 6. 2021
3a/67R/2021 bezplatný pronájem městské 

chaty a tábořiště pro SRPS ZŠ Jevíčko 
na Smolenském údolí k uspořádání let-
ního táboru pro děti I. stupně ve dnech 
1. 8. - 7. 8. 2021

3b/67R/2021 pronájem kulturního domu  
v Zadním Arnoštově na období od 11. 
6. 2021 do 12. 9. 2021 za účelem konání 
místních akcí a setkání občanů žadate-
li dle zápisu za poplatek 1.000 Kč/měsíc 
vč. spotřebované vody a energií

4a/67R/2021 výsledek výběrového řízení na 
akci „Přístavba a stavební úpravy kina 
Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko“, ve 
kterém nejvýhodnější nabídku po-
dal účastník PTÁČEK - pozemní stav-
by, s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Koje-
tín, IČ: 25896873 za nabídkovou cenu 
37.352.275,59 Kč bez DPH

5a/67R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2004574/VB/4 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Dě-
čín na zřízení věcného břemene - slu-
žebnosti na pozemku p. č. 163/2 - 
ostatní plocha, p. č. 1751/31 - ostat-
ní plocha, p. č. 3571/1 - ostatní plocha  
a p. č.  st. 1381 - zastavěná plocha a ná-
dvoří, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí, jed-
norázovou náhradu za zřízení výše po-
psaných práv odpovídajících věcnému 

břemeni ve výši 9.100 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy

5b/67R/2021 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IE-12-2007990/VB/4 mezi Měs-
tem Jevíčko a společností ČEZ Distribu-
ce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na 
zřízení věcného břemene - služebnos-
ti na pozemku p. č. 78/2, p. č. 1751/22,  
p. č. 1751/21, p. č. 1751/49 a p. č. 
1751/60, vše ostatní plocha v k. ú. Je-
víčko-předměstí, jednorázovou náhra-
du za zřízení výše popsaných práv od-
povídajících věcnému břemeni ve výši 
1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

6a/67R/2021 ukončení nájemní smlouvy o náj-
mu bytu č. 2, M. Mikuláše č. p. 551 v Je-
víčku dohodou ke dni 30. 6. 2021

6b/67R/2021 žádost nájemce bytu č. 2, M. Mi-
kuláše č. p. 551 v Jevíčku o možnost 
úhrady dlužné částky formou splátek 
ve výši 3.000 Kč měsíčně až do koneč-
ného zaplacení výše dluhu

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2a/67R/2021 schválit cenovou nabídku Ing. 

arch. Jana Vrbky, Tučkova 659/18, 602 
00 Brno, IČ: 74145827 na zpracová-
ní studie „Urbanistická studie na řešení 
rekonstrukce ulic Kostelní, Horní Farní  
a Komenského nám., Jevíčko“ za částku 
220.000 Kč (není plátce DPH)

2b/67R/2021 schválit záměr prodeje stavební-

ho pozemku na ulici Okružní IV - po-
zemky p. č. 3572, p. č. 177, p. č. 178,  
p. č. 179 a p. č. 1757/6, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí a pověřit RM vyhlášením 
soutěže na zpracování urbanistického 
řešení lokality ulic Na Salajce a Okruž-
ní IV v Jevíčku

4b/67R/2021 schválit uzavření smlouvy o dílo 
s vítězným uchazečem VŘ společností 
PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., Pod-
valí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 
na akci „Přístavba a stavební úpra-
vy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíč-
ko“ za částku 37.352.275,59 Kč bez DPH 
(45.196.253,46 Kč vč. DPH)

6c/67R/2021 schválit výsledek veřejné zakáz-
ky na akci „Stavební úpravy bytového 
domu Jevíčko, Nerudova č. p. 529“, ve 
kterém nejvýhodnější cenovou nabíd-
ku na objekt SO 02 podala firma Le-
tostav, s. r. o., Nádražní 12, 679 61 Leto-
vice, IČ: 16343794 za nabídkovou cenu 
1.068.641 Kč vč. DPH a uzavření smlou-
vy o dílo na uvedenou akci s navrhova-
nou firmou

Rada města Jevíčko doporučuje
4c/67R/2021 uskutečnění kulturního progra-

mu Jevíčské pouti v prostorách Panské-
ho dvora a prostor Palackého náměstí 
ponechat pouze pro atrakce s lunapar-
kem, stánkařský prodej a mši

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

Připravujeme zainvestování 
nové průmyslové zóny  

s dotační spoluúčastí MPO
 V letošním roce byla zahájena stavební činnost na 
Třebovské ulici. Jako první proběhne výstavba areálu 
nového sběrného dvora, jehož provoz by měl být za-
hájen ve 4. čtvrtletí roku 2022. Jedná se o jakousi nul-
tou etapu zainvestování rozsáhlého území cca 4 ha, 
které by mělo v souladu s územním plánem sloužit 
zejména k podnikatelským účelům. Provoz sběrného 
dvora Na Salajce je povolen Krajským úřadem Par-
dubického kraje do 31. 10. 2023 a jakmile bude vyří-
zeno povolení pro nové zařízení, bude jeho činnost 
zde ukončena. V roce 2022 bude zahájena ze stra-
ny města první etapa zainvestování průmyslové zóny 
na Třebovské ulici v celkové výši 14,6 mil. Kč, přičemž 
částkou 9,6 mil. Kč bude tato etapa podpořena do-
tací Ministerstva průmyslu a obchodu. Nově vybu-
dovaná inženýrská infrastruktura bude sloužit pro 
umožnění příjezdu a přístupu do jednotlivých čás-
tí lokality, přivedení pitné a požární vody do území,  
k odvedení srážkových vod z území a okolí. Dále pro 
odvedení splaškových odpadních vod do veřejné ka-
nalizační sítě města a následně na čistírnu odpadních 
vod. V neposlední řadě bude řešeno osvětlení území 
a další opatření, které v území umožní  v budoucnu 
výstavbu podnikatelských objektů.

Mgr. Miroslav Šafář
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/31Z/2021 program 31. zasedání ZM kona-

ného dne 14. 6. 2021
2/31Z/2021 návrhovou komisi ve složení:  

Bc. Jan Finsterle, Ing. Aneta Pávková, 
Mgr. Petr Votroubek

4/31Z/2021 výsledek výběrového řízení  
a smlouvu o dílo s firmou TOFRA-STAV-
BY, s. r. o., Biskupická 367, 569 43 Jevíč-
ko, IČ: 07695454 na akci „Obnova úse-
ku E městských hradeb - Okružní IV, 
č. p. 310, 1. fáze“ za nabídkovou cenu 
1.733.041 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy o dílo

5/31Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 01/2021 ze dne 4. 1. 2021 uzavřené 
mezi Městem Jevíčko a firmou Hrbata, 
s. r. o., Svitavská 166, 569 43 Jevíčko, IČ: 
02855712 týkající se navýšení ceny díla 
o 122.262,22 Kč bez DPH a prodlouže-
ní termínu dokončení díla stavebních 
prací na akci „KLUBOVNA SKAUTSKÝCH 
ODDÍLŮ“ do 30. 6. 2021 a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku

6/31Z/2021 doplnění návrhu změny č. 3 územ-
ního plánu Jevíčko na základě předlo-
žených žádostí

7a/31Z/2021 název nové ulice U Kapličky  
v souvislosti s plánovanou výstavbou 
RD v lokalitě u kapličky

7b/31Z/2021 název nové ulice Přemysla Ryše  
v souvislosti s plánovanou výstavbou 
RD v lokalitě nad Žlíbkami

8a/31Z/2021 výsledek veřejné zakázky na akci 
„Stavební úpravy bytového domu Jevíč-
ko, Nerudova č. p. 529“, ve kterém nej-
výhodnější cenovou nabídku na objekt 
SO 02 podala firma Letostav, s. r. o., Ná-
dražní 12, 679 61 Letovice, IČ: 16343794 
za nabídkovou cenu 1.068.641 Kč vč. 
DPH

8b/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Stavební úpravy bytového domu Je-
víčko, Nerudova č. p. 529“ s firmou Le-
tostav, s. r. o., Nádražní 12, 679 61 Leto-
vice, IČ: 16343794 za částku 1.068.641 
Kč vč. DPH a pověřuje místostarostu 
podpisem smlouvy

9a/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností PTÁČEK 
- pozemní stavby, s. r. o., Podvalí 629, 
752 01 Kojetín, IČ: 25896873 jako vítěz-
ného uchazeče VŘ na akci „Přístavba  
a stavební úpravy kina Astra na ul. Kos-
telní 41, Jevíčko“ za částku 37.352.275,59 
Kč bez DPH (45.196.253,46 Kč vč. DPH) 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

9b/31Z/2021 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a firmou Jan Navrátil, Svobody 236, 563 
01 Lanškroun, IČ: 65678494 na činnos-
ti koordinátora BOZP v rámci akce „Pří-
stavba a stavební úpravy kina Astra na 
ul. Kostelní 41, Jevíčko“ ve výši 44.550 

Kč (není plátce DPH) a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

9c/31Z/2021 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy mezi Městem Jevíčko  
a firmou Ing. Jan Král, Lázeňská 57, 568 
02 Svitavy, IČ: 72899778 na výkon TDI  
v rámci akce „Přístavba a stavební úpra-
vy kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko“ 
ve výši 556.600 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

10/31Z/2021 dodatek č. 1 ke smlouvě  
č. 99027624130 o poskytnutí úvěru 
mezi Městem Jevíčko a Komerční ban-
kou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 
Praha 1, IČ: 45317054 na akci „Přístavba 
a stavební úpravy kina ASTRA, Kostelní 
41, 569 43 Jevíčko“, jehož předmětem 
je úprava ceny díla v souladu s výsled-
kem výběrového řízení akce a pověřuje 
starostu podpisem dodatku

11a/31Z/2021 záměr prodeje stavebního po-
zemku na ulici Okružní IV - pozemky  
p. č. 3572, p. č. 177, p. č. 178, p. č. 179 
a p. č. 1757/6, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí

12/31Z/2021 účetní závěrku Města Jevíčko za 
rok 2020

13/31Z/2021 celoroční hospodaření měs-
ta a závěrečný účet za rok 2020 včetně 
zprávy o výsledku hospodaření za rok 
2020 bez výhrad

14/31Z/2021 úpravu rozpočtu Města Jevíčko 
na rok 2021 č. 3

15b/31Z/2021 výsledek zadávacího řízení na 
zpracovatele studie „Urbanistická stu-
die na řešení rekonstrukce ulic Kostel-
ní, Horní Farní a Komenského nám., Je-
víčko“, ve kterém podala nejvýhodněj-
ší nabídku společnost Ing. arch. Jan 
Vrbka, Tučkova 659/18, 602 00 Brno,  
IČ: 74145827 za nabídkovou cenu 
220.000 Kč (není plátce DPH)

15c/31Z/2021 uzavření smlouvy o dílo mezi 
Městem Jevíčko a společností Ing. 
arch. Jan Vrbka, Tučkova 659/18, 602 
00 Brno, IČ: 74145827 na zpracová-
ní studie „Urbanistická studie na řeše-
ní rekonstrukce ulic Kostelní, Horní Far-
ní a Komenského nám., Jevíčko“ za na-
bídkovou cenu 220.000 Kč (není plát-
ce DPH) a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

15f/31Z/2021 uzavření dodatku č. 1 ke smlou-
vě na zhotovení projektové dokumen-
tace a výkon autorského dozoru mezi 
Městem Jevíčko a společností BE-
TA-PROJEKT, spol. s r. o., Zadní 402/1a, 
568 02 Svitavy-Lačnov, IČ: 64257614 
za částku 680.000 Kč bez DPH, kterým 
je stanoven termín odevzdání DÚR na 
08/2021 z důvodu stanovení reálných 
vlastnických hranic v úseku za hřbito-
vem, které budou geodeticky ověřeny 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

Usnesení 31. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko  
konané dne 14. června 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/31Z/2021 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ja-
roslava Zezula a Marka Káňu

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
11b/31Z/2021 radu města přípravou a sta-

novením podmínek výběrového řízení 
na prodej stavebního pozemku na uli-
ci Okružní IV - pozemky p. č. 3572, p. 
č. 177, p. č. 178, p. č. 179 a p. č. 1757/6, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí

15d/31Z/2021 radu města zajištěním výbě-
ru a nákupu nového serveru pro potře-
by Městské knihovny v Jevíčku a podá-
ním žádosti o grant v Grantovém pro-
gramu VISK 3

15e/31Z/2021 radu města zajištěním stanovis-
ka OVÚP k zastavěnosti pozemku p. č. 
52/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí

Zastupitelstvo města Jevíčko uděluje
15a/31Z/2021 souhlas P*** B***, Jevíčko s pro-

dejem pozemku p. č. 4241/31 - orná 
půda v k. ú. Jevíčkopředměstí, jehož 
součástí je rozestavěná stavba garáže, 
S*** D***, Jevíčko

Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo či nebyla přijata
Výsledky projednávání, o kterých se nehla-
sovalo
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí předložené zápisy a usnesení z 30. zasedá-
ní ZM, 66. a 67. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce května 2021r

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

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 32. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: sál Zámečku,  
    U Zámečku 451, Jevíčko

Doba konání: 09. 08. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  15. 7. 2021

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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Město Jevíčko je vlastníkem většiny lesních a polních cest ve svém 
katastru, obdobně jako další jiné obce ve 
svých katastrech. V posledních letech však 
zažíváme řadu problémů s údržbou zejmé-
na lesních cest a to především díky několi-
ka násobnému navýšení těžby dřeva z lesů 
postižených kůrovcovou kalamitou. Město 
pochopitelně není schopno a ani není správ-
né, aby neslo na svých bedrech následky 
průjezdu těžké techniky po lesních a pol-
ních cestách. Realita je bohužel však taková, 
že les vytěží těžařská firma z druhého kon-
ce republiky nebo ze zahraničí a slehne se 
zem. Pro město je následně téměř nemož-
né původce poškození cesty zjistit a hlavně 
škodu prokázat. Proto jsme letos v lednu 
vstoupili do jednání se státním podnikem 
Lesy ČR, které jsou majoritním vlastníkem 
lesů v ČR, aby s námi táhlo za jeden pro-
vaz a veškeré těžařské společnosti vyzva-
lo k šetrnému pohybu po lesních cestách  
v našem katastru. K jednání Jevíčka si připojila  
i obec Víska u Jevíčka, která řeší stejné pro-
blémy s lesními cestami. Vedení Lesů ČR, 
pobočka Svitavy přislíbilo v této věci sou-
činnost a bude veškeré dodavatelské firmy, 
zajišťující těžbu v lesích pravidelně vyzývat  

Lesní cesty v katastru města Jevíčka
k odpovědném pohybu v lese. S řešením této problematiky bude po-

máhat také Městská policie Jevíčko a v rám-
ci své kontrolní činnosti monitorovat pohyb 
vozidel po lesních cestách, aby nedocházelo  
k ničení majetku města a pokud k němu do-
jde, aby byl viník ustanoven a zajistil po své 
těžební činnosti uvedení cesty do původní-
ho stavu či uhradil její opravu.
Apelujeme tedy i na další vlastníky lesních 
pozemků, kteří zadávají těžbu lesa exter-
ním společnostem, aby tyto dbaly na řádné 
uvedení lesních a polních cest do původní-
ho stavu a v ideálním případě před těžbou 
informovaly město Jevíčko o plánovaném 
užívání cesty, zejména v případech těžby 
většího rozsahu. Vyhneme se tak násled-
ným problémů s prokazováním, kdo cestu 
poškodil. V těchto případech se prosím ob-
racejte na pana Bc. Ondřeje Jelínka, vedou-
cího organizačního odboru MěÚ Jevíčko, 
který má oblast lesního hospodářství ve 
své dikci, email: jelinek@jevicko.cz, tel.: 464 
620 524. V případě zjištěného poškození 
cesty nebo jejího nezákonného užívání se 
obracejte na Městkou policii Jevíčko, email: 
mpolicice@jevicko.cz, tel.: 733 530 156.

Dušan Pávek, dipl.um.,  
starosta Města Jevíčka

Obnovení křížové cesty v areálu  
odborného léčebného ústavu v Jevíčku
V lese nad areálem tehdejší léčebny TRN u Jevíčka zavěsil neznámý 
dobrodinec někdy koncem 70. let na stromech obrázky křížové cesty, 
která končila u tzv. lesní pobožnosti s obrázkem Panny Marie. Křížová 
cesta byla renovována a vysvěcena po roce 2000 tehdejším jevíčským 
farářem P. Janem Turkem. Původní obrázky křížové cesty byly ve vel-
mi špatném stavu sejmuty v roce 2020, kdy zde probíhala těžba dřeva  
a trasa původní křížové cesty byla těžbou dřeva devastována.
V minulém roce vznikla dobrovolnická iniciativa na obnovení křížové  
cesty. Nová trasa byla vybrána s ohledem na zdravotní možnosti  
a změnu indikací pacientů léčených v OLÚ Jevíčko. Byly pořízeny 

nové obrázky, dojde  
k úpravě lesní stezky 
a v průběhu srpna bu-
dou nově instalovány 
obrázky na trase krat-
ší křížové cesty, která 
bude začínat u býva-
lé ústavní kaple. 
Svěcení křížové ces-
ty proběhne v sobo-
tu 21. 8. 2021 ve 12:30 
u bývalé ústavní kaple 
v areálu OLÚ Jevíčko  

v den pouti u kostelíka sv. Bartoloměje u Jevíčka, která je tradičně tý-
den po jevíčské pouti svátku Nanebevzetí Panny Marie. 
Po ukončení svěcení křížové cesty mohou zájemci absolvovat komen-
tovanou vlastivědnou procházku po připravované „Bartolomějské 
poutní cestě“ od ústavní kaple, lesem k nově krásně upravené studán-
ce Doubravka, kolem obrázku sv. Huberta, ke Staré kašně a cesta kon-
čí u kostelíka sv. Bartoloměje. Zde se bude v 15 hodin v sobotu 21. 8. 
2021 konat poutní mše svatá. 

Petr Kolisko a Helena Blažková              

Zprávy z pečovatelské služby Jevíčko
Začátkem měsíce července bylo ve spolupráci s MAS Moravskotře-
bovsko díky společnému, úspěšně realizovanému projektu pořízeno 
a zprovozněno nové vozidlo pečovatelské služby Volkswagen Caddy.  
Leckdo namítne, že to nebylo zapotřebí, když to staré ještě sloužilo. To 
ano, ale již dávno nesplňovalo kritéria komfortu a bezpečí pasažérů. 
Vzhledem k tomu, že pečovatelky ročně ujedou kolem 12 000 km a po-
čty stále narůstají, jsme rádi, že se tento projekt podařil úspěšně do-
končit. Pevně věřím, že bude sloužit minimálně tak dlouho, jako jeho 
předchůdce, který již oslavil 15tý rok provozu. Mimo jiné je automo-
bil vybaven speciálním sedadlem spolujezdce, které je výklopné a není 
tedy pro hůře mobilní osoby nezbytně nutné překračovat jeho práh. 
Mohou se posadit již venku a sedadlo se otočí až po jejich dosednu-
tí. Snad i tato stránka bude uživatelsky přívětivá a využívaná. Závěrem 
nelze než si přát, aby toto nové, bezpečné a moderní vozidlo sloužilo 
pečovatelské službě po co nejdelší dobu. 

Za PS Miroslava Čepová
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MUDr. Jana Melková
dovolená  25. 7.  – 6. 8. 2021

MUDr. Ivana Křížová
dovolená 9. 8. - 20. 8. 2021

zástup MUDr. Z. Šedrlová,  
MUDr. J. Trčková- akutní stavy,  

nutné se objednat

 MUDr. Zuzana Šedrlová
dovolená 26. 7. - 6. 8. 2021 
 zástup pouze akutní stavy  

po předchozím telefonickém  
objednání MUDr. J. Trčková,  

MUDr. I. Křížová

 MUDr. Alena Blahová 
dovolená 26. 7. - 6. 8. 2021

neordinuje 3. pátek v měsíci  
- 21. 8. 2021

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA 
ZUBNÍ POHOTOVOST
Ordinační hodiny zubní pohotovostní služby jsou od 8 do 11 hodin. 
Mimo tyto hodiny přijímá akutní bolesti stomatologická pohotovost Nemocnice Pardubice. 
Ordinační hodiny: So, Ne a svátky 8,00-18,00 hodin, Po-Pá 17,00-21,00 hodin.

 

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, hlavní budova, přízemí, 461 569 239
Pá: 18,00-21,00 hodin, So, Ne, svátky: 9,00-17,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA PRO DĚTI A DOROST
Svitavy, Kollárova 22, přízemí polikliniky, 461 569 270 
So, Ne, svátky: 8,00-18,00 hodin

POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA ORL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Svitavská nemocnice, budova D přízemí, 461 569 345
Všední dny: 15,30 -19,30 hod., 
So, Ne a svátky: 8,00-14,00 hod.
Mimo tento čas ORL oddělení Nemocnice Ústí nad Orlicí

SVITAVSKÁ NEMOCNICE
Vrátnice pro informace – hlavní budova, přízemí, 461 569 111

 Ivana Kantůrková
                                                                                                                                               

31. 7. - 1. 8. 2021 MUDr., Jagoš Tomáš Jevíčko, Palackého nám. 20 723 715 558
    7. - 8. 8. 2021 MUDr. Kincová Milena Hradec nad Svitavou 549 461 548 230
14. - 15. 8. 2021 MUDr. Komárková Barbora Moravská Třebová, Svitavská 36 734 113 860
21. - 22. 8. 2021 MUDr. Koukola Michal Svitavy, Dimitrovova 799/4 461 532 970 

28.  - 29. 8. 2021 MUDr. Librová Anežka Moravská Třebová, Komenského 1417/22 461 312 484
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MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

Návštěva dětí v ZUŠ
V úterý 22. 6. jsme s nejstaršími dětmi využili pozvání a vydali se na ná-
vštěvu do „Zámečku“. Čekali tam na nás pedagogové ZUŠ a jejich žáci. 
Po úvodních skladbách v podání dechového souboru žáků, následova-
la pohádka o lišce Notičce, kterou zahráli učitelé.  Dětem byly hravou 
formou představeny různé hudební nástroje. Společně jsme si všich-
ni zazpívali a na závěr si děti nástroje mohly prohléhnout i zblízka. Se-
tkání bylo velmi příjemné a dětem se ani nechtělo odejít. Možná se od 
září do ZUŠ vrátí jako jejich noví žáci.
Děkujeme za příjemný zážitek.

                Za MŠ Dita Mlčochová 

Rozloučení s předškoláky
Ve středu 30. 6. zavítala do MŠ vzácná návštěva, sám Přemysl Otakar II. 
Pozdravil naše předškoláky i jejich rodiče, děti pasoval na školáky a po-
přál jim hlavně chuť po poznání a učení, neboť vzdělání je velmi důle-
žité. Setkání s touto osobností bylo velice příjemné a těšíme se, že nás 
opět poctí svou návštěvou. Rudo, děkujeme!
Letošní školní rok uběhl velmi rychle a byl znovu poznamenán coro-
navirem. Snad ten příští rok bude konečně klidnější a budeme se moci 
vrátit k běžnému provozu, akcím a kroužkům.
Ráda bych všem popřála pohodové a bezstarostné prožití prázdnin.
                                                                              Za MŠ Dita Mlčochová 

PĚŠÍ POZNÁVACÍ VÝLET - TŘÍDA BERUŠEK
Ve středu 16. 6. 2021 ráno se třída nejmladších dětí naší školky vyda-
la na pěší poznávací výlet za Jevíčko. Děti vyrazily podle jednoduché 
mapy směrem k Napoleonskému pomníku. V cíli si opekly párky, od-
počinuly a nabraly potřebné síly ke zpáteční cestě. Na trase všechny 
čekalo pět úkolů vázaných k tématu EKOSYSTÉMU VODY. Cesta zpět 
se zdála ještě delší než ta ranní tam, ale malí turisté ze třídy berušek,  
i přes veliké vedro, všechno zvládli.

V měsíci červnu MŠ Jevíčko umožnila třem studentkám pedagogic-
kých škol absolvovat po dobu tří týdnů pedagogickou praxi.

Za MŠ Jevíčko Mgr. Alena Faltýnková

Ukaž, co v tobě je
Nejen maturanti se v prvních červnových dnech 

pěkně zapotili, se svojí kůží na trh se pokusili vydat i studenti kombi-
novaného lycea - čekala je závěrečná prezentace podmínek. Nedílnou 
součástí studia na lyceu jsou totiž kromě obvyklých povinností, které 
ze školy všichni dobře známe, také tzv. klasifikační podmínky. Hvězdy 
a my, Stromy a Ekologický projekt, tak znělo obecné zadání pro stu-
denty prvních, druhých a třetích ročníků. V rámci daného tématu pak 
každý z nich samostatně rozpracovával dílčí úkoly zasahující do oblas-
ti biologie, chemie, fyziky, matematiky, zeměpisu, základů společen-
ských věd, dějepisu, češtiny i angličtiny. Jak se jim dařilo a co zajímavé-
ho zjistili, to pak předložili svým vyučujícím. A ti na ně mohli být prá-
vem pyšní. Nešlo totiž pouze o přednesení získaných informací, mno-
zí z nich se pustili i do praktické realizace. A tak v rámci plnění sáze-
li stromy, uklízeli okolí svého bydliště, čistili studánky, smysluplně vy-
užívali staré oblečení, zakládali komposty nebo plánovali činnost eko-
logického kroužku při Gymnáziu v Jevíčku. Snad jejich snaha padla na 
půdu úrodnou a stane se inspirací dalším ročníkům.

Mgr. Lenka Hrbáčková 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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Lyceáni Gymjev ve sklárnách
Naše cesta začala až nekřesťansky brzy, když jsme kolem 6:17 nase-
dali spolu s panem Plechem a paní Sekerešovou do vlaku do České 
Třebové. Pan Plech se tentokrát vynasnažil, abychom hned ze začát-
ku nemuseli chodit pěšky. Avšak my, pana Plecha znalí, jsme vědě-
li, že to nebude mít dlouhého trvání a chození přijde. V České Třebo-
vé jsme přestoupili na vlak do Kolína a v Kolíně na vlak, který nás do-
vezl až do Světlé. 
Byli jsme udiveni, když chození přišlo až ve Světlé nad Sázavou, a to 
až po odvozu na místo sklářské školy (pro milovníky přesnosti: Akade-
mie – Vyšší odborná škola, Gymnazium a Střední průmyslová škola umě-
leckoprůmyslová Světlá nad Sázavou no, jak vidíte, mají toho opravdu 
hodně a ještě víc). Do školy jsme byli převezeni ve dvou vlnách fabií, 
poháněnou tamní paní učitelkou Petrou (příjmení jsme se nedoslechli, 
jelikož se dobře znala s paní učitelkou Sekerešovou). 
Paní učitelka Sekerešová se stihla seznámit s jediným studentem sklář-
ství, kterého jsme potkali, když se jej otázala: „Můžeš mi říct, proč do 
té píšťaly foukáš, když tam nic není?“ Za lakonickou odpověď by se ne-
musel stydět ani Leonidas: „Abych to vyčistil.“ Seznámení nebylo sice 
příliš taktní, ale proběhlo. 
Zatím jsem si prohlíželi tavicí pec a užívali si tepla, které z ní sálalo ze 
vzdálenosti přibližně pěti metrů. Jakmile přijela i druhá vlna, zničeho-
nic a odnikud se nám tam zjevil i mistr sklář. Pod jeho dohledem jsme si 

každý na píšťa-
le z pece vytva-
rovali a vyfouk-
li krásnou kouli, 
která pak smě-
řovala do chladi-
cí pece (spojení 
chladicí pec zní 
sice zavádějícně, 
avšak takových 
150°C je opro-
ti těm 1200°C 
celkem chládek. 
Nemyslíte? Dů-

vodem je vnitřní pnutí mezi vnitřní a vnější skleněnou stěnou, může 
tak dojít k nečekanému prasknutí a to i po delší době). 
Po vyfouknutí jsme, z pohledu pana Plecha, „konečně“ vyrazili pěšky 
do sklárny Bomma. Naštěstí se nejednalo o nějaký delší pochod, které 
má pan Pech s námi tak rád. Přesto byla nutná přestávka, aby si nikdo 
ty tři strašné a ušlé kilometry neuvědomoval. Při přestávce jsme zjisti-
li, že pan Plech ví možná první poslední o lese, šutrech, jeskyních, po-
čítačích, existujících i neexistujících prvcích a sloučeninách, ale houba-
ření mezi jeho silné stránky nepatří (nebojte, nikdo nebyl otráven, ale-
spoň ne houbami). 
Ve sklárně jsme velmi rychle pochopili, proč mají skláři hned pár metrů 
od pece bazén – venku se potíte a u tavicí pece se rozhodně neschla-
díte (ani u té chladící) – skláři si tak, když jim je horko, chodí ven zapla-
vat. Ve sklárně jsme se však neobdivovali jen pecím, ale také strojům, 

leštičkám, kotrolovacímu postu-
pu, který byl velmi pečlivý (čas-
to jsme my tu vadu ani neviděli, 
ale oni ano), lakovačům, baličům  
a brusičům. Poté, aby byl pan 
Plech spokojený, jsme vyrazili do 
parku, kde jsme si smočili nohy. 
Jelikož však čas začínal postu-
povat, dostali jsme strach z mra-
ků, které se na nás z oblohy zača-
ly valit. Udělali jsem poslední fot-
ku, sbalili se a vyrazili na vlakové 
nádraží. Opět pěšky. Co nám však 
vnutilo slzy do očí, byl fakt, že 
zkratka pana Plecha snad popr-
vé fungovala a byla opravdu krat-
ší. No prostě zázrak! Ti strašáci na 
nebi byli nakonec neškodní. Vyra-

zili jsme tedy vlakem zpátky, avšak spoj v Kolíně nám ujel, takže jsme 
museli jet přes Brno, hlavně, že jsme nešli pěšky. Nakonec jsme však 
přes všechna nezcestí úspěšně dojeli.

Daniel Havlíček

�

�

�

�

TJ SK Jevíčko vás srdečně zve  

28.8.2021 od 15:00 hodin  

do Panského dvora za ZŠ na 

od 15:00 zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti  

od 20:00 taneční zábava se skupinou EPICENTRUM 

Občerstvení – nealko/alko, pečené makrely, udírna  

PŘEHLED AKCÍ SRPEN 2021  

28. 7. - 8. 8. SKAUTI FOTÍ SKAUTY - VÝSTAVA,  
  synagoga
31. 7. - 1. 8.  O JEVÍČSKOU VĚŽ, areál Žlíbka
1. 8. - 31. 8. 9:00 - 11:30 12:00 - 15:30  
  OTEVŘENA MĚSTSKÁ VĚŽ
7. - 9. 8.  JEVÍČSKÁ VĚŽ O POHÁR MĚSTA,  
  areál Žlíbka
9. 8. 16:00 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,  
  sál Zámečku
14. - 15. 8. TRADIČNÍ JEVÍČSKÁ POUŤ,  
  více viz plakáty
14. 8.  18:00 POUŤOVÉ POSEZENÍ SE SKUPINOU  
  KÁZEŇ, areál chovatelů
17. 8.   21:00   LETNÍ KINO V JEVÍČKU - MATKY,  
  Panský dvůr
21. 8. 15:00 POUŤOVÉ POSEZENÍ V ZADNÍM  
  ARNOŠTOVĚ, vedle kulturního domu
28. 8. 09:00 Streetballový turnaj smíšených  
  družstev, asfaltové hřiště Žlíbka
28. 8. 15:00 ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI,  
  Panský dvůr
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BLIŽNÍMU KU POMOCI
Po nedělním obědě 27. 6. 2021 v 12:28 
hodin vyrazilo 6 členů jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Jevíčko ve slože-
ní Tomáš Konečný, Petr Kozelek, Petr 
Müller, Aleš Přikryl, Karel Skácel, Vít 
Václavek s odřadem Hasičského zá-
chranného sboru Pardubického kraje 
na pomoc do obcí tornádem zasaže-
né jižní Moravy. Doprava proběhla vo-
zidlem Fiat Ducato, kde bylo naloženo 
veškeré potřebné vybavení a ochran-
né prostředky. Po nahlášení se pří-
slušnému veliteli na středisku Správy 
a údržby silnic v obci Podivín pokra-
čovali dále k místu ubytování. Jejich 
působištěm byla převážně Moravská 
Nová Ves, kde pracovali na provizor-
ním zakrytí střech, odklízení suti a tro-
sek, odstraňování popadaných stro-
mů. Návrat domů byl ve středu 30. 6. 
2021 v 17.15 hodin. Vrátili se unave-
ní, s pocitem dobře odvedené práce. 
Za naplnění hasičského hesla „Sobě 
ku cti, bližnímu ku pomoci“ patří všem 
veliké poděkování.
velitel JSDH Jevíčko Stanislav Ducháček

SBÍRKA NA POMOC OBLASTEM 
POSTIŽENÝCH TORNÁDEM

Na dny 28. 6. 2021 a 29. 6. 2021 vyhlásil Sbor dobrovolných hasičů 
Jevíčko ve spolupráci s městem Jevíčko mimořádnou sbírku na po-
moc oblastem postiženým tornádem. Občané z Jevíčka a okolí při-
spěli podle svých možností nejrůznějšími věcmi, jejichž seznam se 
neustále měnil podle aktuálních požadavků krizových štábů. Za dva 
dny se na výjezdovém stanovišti jednotky nashromáždila hromada 
věcí. Ty byly naloženy do dvou dodávkových automobilů a ve čtvrtek 

1. 7. 2021 odvezeny 
na jižní Moravu. Prv-
ní část, stavební ma-
teriál, plachty, ná-
řadí, kolečka, kbe-
líky byla předána  
v obci Lužice a dru-
há část, převáž-
ně čisticí prostřed-
ky, drogerie, pleny, 
hygienické potřeby 
v obci Hrušky.  Po-
děkování patří řidi-
čům, Jiřímu a Josefu 
Bidmonovi, kteří vše 
v pořádku přepravi-
li, dále všem členům 
SDH Jevíčko, kteří 
zajistili sbírku a její 
naložení. Největší 
poděkování ale pa-
tří všem občanům, 
kteří do sbírky při-
spěli. 

velitel JSDH Jevíčko 
Stanislav Ducháček

Poděkování města za pomoc  
obcím postiženým tornádem

Vážení občané, milí jevíčští hasiči,
připojujeme se za vedení města s velkým poděkováním za rych-
lou a nezištnou pomoc obcím na Jižní Moravě, které postihlo kon-
cem června letošního roku ničivé tornádo. Naše poděkování smě-
řuje jak Vám občanům a organizacím, kteří jste jakoukoliv formou 
pomohli, ať už finanční či osobní pomocí v postižené oblasti nebo 
jste se zapojili do společné humanitární sbírky organizované jevíč-

skými hasiči a Městem Je-
víčko. Velké poděkování 
patří také našim hasičům 
za organizaci humanitár-
ní sbírky, odvoz materi-
álu do postižené oblasti  
a v neposlední řadě čle-
nům JSDH Jevíčko, kteří 
byli na pokyn operačního 
střediska HZS Pk vysláni 
pomáhat přímo do posti-
žené oblasti. Připojujeme 

se tak k poděkování velitele JSDH Jevíčko pana Stanislava Ducháčka 
uvedeného v článku Jevíčského zpravodaje BLIŽNÍMU KU POMOCI. 
Za Město Jevíčko si pomoci velmi vážíme a děkujeme za ni.

Vedení Města Jevíčka

Jevíčští hasiči krajskými přeborníky
Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se konalo v Pardubicích krajské kolo soutěže 
dobrovolných jednotek ve vyprošťování osob u dopravních nehod. 
Soutěžní družstvo ve složení Petr Biberle, Petr Müller, Aleš Přikryl ml., 
Martin Skácel se od května poctivě připravovalo a získané dovednos-
ti beze zbytku dokázalo využít. Soutěže se zúčastnilo devět dobrovol-
ných jednotek z celého Pardubického kraje a pořadatelé jim přichysta-
li opravdu těžké modelové situace. O tom svědčí i to, že čtyři družstva 
nedokázala ukončit pokus a vyprostit zraněnou osobu do dvaceti mi-
nut. Vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí v republikovém 
kole, které proběhne 25. 9. 2021 v Praze.
        velitel JSDH Jevíčko Stanislav Ducháček

Poděkování
Dne 24. 6. 2021 se náš čtyř-
členný hasičský tým zúčast-
nil soutěže ve vyprošťování 
u dopravních nehod. Účasti 
na soutěži ovšem předcházel 
intenzivní trénink pod vede-
ním velitele jevíčského sboru 
Stanislava Ducháčka. Standa 

nám věnoval svůj volný čas a předal nám své bohaté zkušenosti z pra-
xe. Tímto mu my, náš team, děkujeme za přípravu, která byla oceněna 
prvním místem v krajské soutěži. Díky Stando!
Za náš čtyřčlenný tým Petr Müller
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bk jevíčko
vás srdečně  zve na 

s t r e e t b a  o v ý  t u r n a j  3x3
sm í š e n ý   d r u ž s t e v

s t r e e t b a  o v ý  t u r n a j  3x3
sm í š e n ý   d r u ž s t e v

v sobotu  
28 .8 . v  9 :00  h o d i n

n a  „ a s f a  u “
na ž l íbkách

občerstvení  a  hudba zaj ištěna
sestavené týmy (max.  5  hráčů  nad 15 let ,  minimálně  1  dívka)  

posí lejte  do 21.8 .  na email   insterlovanatal ie@gmail .com

Začátek sezony 2021/2022    

BASKETBAL JEVÍČKO

Po dlouhé pauze, která byla pro všechny hráče a trenéry nuceným 
odpočinkem, začíná pro jevíčský basketbalový klub další sportov-
ní sezona. Za podpory ZŠ proběhnou nábory dětí a jejich rozděle-
ní do tréninkových skupin. Trénovat začneme od 6. září v tělocvič-
nách na základní škole a v hale na Žlibkách. Pokud to situace s CO-
VID 19 dovolí, plánujeme basketbalové soboty a nadále budeme 
spolupracovat s kluby, které jsou pro nás dostupné v rámci regi-
onu.  Hlavním úkolem pro trenéry, hráčky a hráče zůstává poctivá 
tréninková činnost, která přináší dětem radost z pohybu, propoce-
ná trička a budování celoživotního vztahu k překrásné a chytré hře, 
zvané basketbal.
Rozdělení do tréninkových jednotek a další informace můžete najít 
na www.basketjevicko.cz nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 
774 333 938, email vymetalr@gmail.com

Přijděte mezi nás, jsou vítání hráči všech věkových kategorií a kaž-
dý, kdo by nám chtěl pomoci s trénováním dětí. Těšíme se na no-
vou sezonu!
V sobotu 28. srpna proběhne první ročník streetballového turna-
je smíšených družstev. Přihlásit se mohou družstva hráček a hráčů 
starších 15 let. Podmínkou je, že na hřišti musí být po dobu zápa-
su vždy jedna dívka. Maximální povolený počet je 5 hráčů v druž-
stvu. Hrát se bude od devíti hodin v areálu na Žlibkách – asfalto-
vá plocha.
Za basketbalový klub Jevíčko, z. s.

Vymětal Radek
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Město Jevíčko zavádí Mobilní rozhlas
Vážení občané,
spustili jsme pro vás službu Mobilní Rozhlas, díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně a efektivně.  
Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění  
v Jevíčku, a to prostřednictvím zpráv do aplikace, e-mailu, případně SMS.
 

Co vám přinese registrace do Mobilního Rozhlasu?
- Novinky z úřadu přímo do telefonu
- Upozornění na krizové situace - výpadky energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, atd.
- Pozvánky na sportovní a kulturní akce
- Účast ve veřejných anketách
Registrace je zdarma! V registračním procesu si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají. Vaše údaje budou  
v bezpečí v souladu s GDPR obecným nařízením o ochranně osobních údajů.

Jak se zaregistrovat?
- Přes webovou stránku https://jevicko.mobilnirozhlas.cz/registrace 
- Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
- Prostřednictvím tištěného registračního formuláře, který bude pro Vás připraven v Jevíčském zpravodaji  
   v měsíci září
 
Společně s moderním způsobem komunikace jsme zavedli také systém na hlášení podnětů od občanů. Pokud  
na území města narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí  
problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas. Postaráme se o to, aby byla závada,  
co nejdříve vyřešena!
Děkujeme všem, kteří mají zájem v Jevíčku tvořit lepší místo pro život!

Dušan Pávek dipl.um., starosta Města Jevíčka    
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DATUM DEN

K
O

LO OP muži A1A čas

K
O

LO DOROST KP Jaroměřice / 
Jevíčko čas

K
O

LO ST. ŽÁCI 8+1 čas
K

O
LO OP st. 

přípravka            čas

K
O

LO OP ml. 
přípravka            

01. 08. NE OP M. TRNÁVKA- J 17:30

07. 08. SO
08. 08. NE 2 MORAŠICE - J 17:00

14. 08. SO 3 J - RADIMĚŘ 17:00
15. 08. NE
21. 08. SO 4 J - D. LOUČKA 17:00
22. 08. NE (rekonstrukce hřiště) 4 J - OREL 13:00

25. 08. ST 2 J - ŽAMBERK 18:00

28. 08. S0 5 J - HRADEC n. S. 17:00
29. 08. NE 5 CHRAST/ZAJEČICE - J 10:00 5 J - POMEZÍ 10:00

01. 09. ST 2 HRADEC n. S. - J 17:30

04. 09. SO 6 BOROVÁ - J 17:00
05. 09. NE 6 J - TŘEMOŠNICE 13:00 6 BYSTRÉ - J 10:00

11. 09. SO 7 J - LINHARTICE 16:00 7 PROSEČ - J 13:30
12. 09. NE 7 J - OPATOV 10:00

18. 09. SO 8 MLADĚJOV - J 15:30
19. 09. NE 8 J - RUDOLTICE 12:30 8 J - JANOV 10:00

25. 09. SO 9 J - D. ÚJEZD B 15:30
26. 09. NE 9 JABLONNÉ - J 12:30 9 NĚMČICE - J 13:00

28. 09. ÚT OP 1 J - LIBCHAVY 13:00 3 J - KUNČINA/MLADĚJOV 10:00

02. 10. SO 10 JANOV - J 15:00
03. 10. NE 10 J - NEMOŠICE 12:00 10 J - BŘEZOVÁ 10:00

09. 10. SO 11 J - OPATOV 15:00 11 PŘELOVICE - J 12:30 11 KOCLÍŘOV - J 10:00
10. 10. NE
16. 10. SO 12 J - H. ÚJEZD 14:30
17. 10. NE 12 J - NĚMČICE/SLOUPNICE 11:30 12 J - LITOMYŠL/ČISTÁ 10:00

23. 10. SO 13 SLATIŇANY - J 12:00
24. 10. NE 13 CEREKVICE - J 14:30 13 H. ÚJEZD/MORAŠICE- J 10:00

28. 10. ČT 3 KAMENIČKY - J 12:00 4 BOROVÁ - J 10:00

30. 10. SO 1 J - BORŠOV 14:30
31. 10. NE 1 J - D. LOUČKA/KŘENOV 10:00

06. 11. SO 14 BORŠOV - J 14:00

SK JEVÍČKO PODZIM 2021

rozlosování 
soutěže v 

srpnu

rozlosování 
soutěže v 

srpnu

 
Město Jevíčko ve spolupráci s místními občany Vás srdečně zvou na  

Pouťové přátelské posezení v Zadním Arnoštově 
u příležitosti pouti kostelíčku sv. Bartoloměje 

Sobota 21. 8. 2021 od 15 do 21 hodin, vedle kulturního domu 
 v Zadním Arnoštově, za nepříznivého počasí v kulturním domě. 

Program:   

- k poslechu i tanci hrají harmonikáři kapely „SLZA“ 

- občerstvení pivo, limo, maso z grilu, makrely, klobásy z udírny, guláš, 

koláče a další 

- skákací hrad a projížďky na konících z Osady Lípa pro děti zdarma 

- atraktivní soutěž o ceny 

- můžete využít bezplatné dopravy hasičskou dodávkou, odjezd 14:30 od 

Domu hasičů v Jevíčku a vždy každou další hodinu (15:30, 16:30, 17:30, 

18:30, 19:30) 

Srdečně zvou pořadatelé! 

SK JEVÍČKO PODZIM 2021
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Český svaz chovatelů Jevíčko

vás zve na 

POUŤOVÉ  
POSEZENÍ  

se skupinou Kázeň.
Sobota 14. 8. 2021 od 18 hodin  

v areálu chovatelů.
Uzený bůček, gyros od Františka,  

špičkové klobásy.  
Míchané nápoje, točené pivo atd.

Mladý pár hledá byt k pronájmu v Jevíčku. 
Případné nabídky volejte na 
tel. č. 702 416 673. Děkuji. 
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Historické čtení na pokračování

MĚSTO JEVÍČKO V LETECH 1938 - 1940
instituce, kulturní zařízení, živnosti a zemědělci v Jevíčku                                                                       4.  díl

Ing. Jaroslav Zezula st.

č.p.
souč.

předmět 
podnikání podnikatel

Malé náměstí
č. 121 51 m dámská krejčová Zezulová Terezie
č. 120 50 m smíšené zboží Valenta Josef
č. 120 50 m obuv, svrškařství, 

kapelník
Zezula Vilibald 

č. 119 48 m trafika Ritterová Anna
č. 118 47 m prádelna, žehlení Turková Aloisie
č. 117 71b m opravy, prodej obuvi Ertl Josef
č. 116 159 m kožešnictví, čepice Jedličková Karla
č. 116 159 m konfekční závod, 

dám.krejč.
módní síň

Jedličková Emilie

č. 114 69 m povoznictví Tutsch Josef 

Přehled institucí, kulturních zařízení a živností:

Soudní ulice
č. 51 3 m soud, pozemková 

kniha
soudní okres Jevíčko

č. st. par. 119 přm synagoga židovská obec
č. 56 37 ž židovská škola židovská obec
č. 58 10 ž rabín, tajemník židovská obec
č. 63 13 ž kozí řeznictví Hersch Hynek Ž
č. 65 16 ž stolařství Otoupal Vladimír
č. 65 16 ž dámská krejčová Otoupalová Olga
č. 65 16 ž dámská krejčová Hellerová Ota
Krátká ulice
č. 61 43 ž pekařství výrobna Svojanovský František
Růžová ulice
č. 75 20  ž,  21 ž sklenářství Ševčík Ludvík
č. 76 23 ž mlékárna Jelínek Miloš 
č. 77 24 ž sýrárna, výroba másla sestry Švecovy 
č. 79 28 ž vejce, ovoce, okurky Tučová Marie
č. 82 27 m dámská krejčová Nedomanská Emilie
č. 91 32 m tiskárna Kučera František
č. 93 33 m krejčovství Schnitzer František
č. 96 36 m taxi služba Jelínek Hynek Ž
č. 96 36 m obchod dobytkem Jelínek Heřman Ž

č.
p.

 d
řív

ěj
ší
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př
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ži

d.
čt

vr
ť

Ži
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vs
ký

N
ěm

ec
ký

Pokračování příště

Biskupická ulice
č. 755, 251, 162 p malířství, natěračství Komárek Libor
č. 371 135 p natěračství Tuč Emanuel
Svitavská ulice
č. 166 1 p spořitelna Spořitelna města Je-

víčka
č. 166 1 p porodní asistentka Vášová Božena
č. 166 1 p praktický lékař MUDr. Lang Ladislav
č. 473 141 p řezání dřeva Kalandra Klement
č. 474 4 p smíšené zboží Kaderka Václav
č. par. 169/1 přm hřbitov církev římskokatolická
           169/2 přm město Jevíčko
č. 493 250 p porodní asistentka Tomášková Josefa
č. 298 3 p kožešnictví Navrátilová Alžběta
č. 466 360 p textil Žižka Rudolf
č. 488 314 p pojišťovna 

jednatelství
Kaderka Titus

č. 516 324 p obuvník Konečný Josef 

Nappova ulice
č. 521 295 p klempířství Skácel Jaroslav
č. 485 320 p krejčovství Müller Karel

Nerudova ulice
č. 525 297 p sběrné suroviny Weber Alfons

Omluva redakce za neúplné údaje v textech  
Ing. Jaroslava Zezuly st.

Obracíme se na čtenáře Jevíčského zpravodaje s upozorněním, aby 
si doplnili v JZ z června 2021 v článku Město Jevíčko v letech 1938 
– 1940 v Třebovské ulici, v řádku nožířství, brusičství jméno podni-
katele - Pfeifer František a dále v JZ z července 2021 v tomtéž člán-
ku, aby si doplnili v Barvířské ulici za řádkem domu č. p. 560 název 
další ulice – ulice Kobližná.
V červnovém JZ pak v článku Protistátní nápis doplňujeme údaj  
k roku narození - Erich Kovářík nar. 24. února 1935. 
Za uvedené nepřesnosti se autorovi textu omlouváme.

Redakce Jevíčského zpravodaje
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Obec Biskupice

Informace z kanceláře OÚ

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

Svoz plastových pytlů: 
12. 8.

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

Svoz TDO v srpnu: 
 4. a 18.  

   
UPOZORNĚNÍ - úhrada poplatku  

za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunální-
ho odpadu dle OZV v roce 2021 
 a to ve výši 550,-Kč/poplatníka

Poplatek za psa  - sazba  poplatku za 
jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za dru-
hého a každého dalšího psa činí po-

platek 200,-Kč/rok.

Platby za TDO a psa uhraď-
te na OÚ nebo převodem na účet 

1283423349/0800 , VS = číslo popis-
né, občané Zálesí VS = 99+číslo po-

pisné

Společenská rubrika
červenec 2021

Naši jubilanti: 

František Svojanovský
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

23. ročník Biskupického kaléšku
Poté, co se neuskutečnil 22. ročník Biskupického kaléšku, kdy jediným vítězem byl bohužel 
ten čínský „za korono vir“, si Vás dovolujeme informovat, že letošní 23. ročník kaléšku plá-
nujeme uskutečnit vzhledem ke skutečnostem v omezené míře, a samozřejmě pokud nám 
to dovolí protiepidemická opatření, případně vládní nařízení, která budou platná v době 
konání kaléšku, který plánujeme na sobotu 2. ŘÍJNA 2021.

Nehledě na situaci ale musíme tedy přípravu kaléšku již zahájit, a proto prosíme tedy 
všechny zájemce, kteří mají zájem zaslat svůj vzorek a nechat ho ohodnotit nejenom poro-
tou, ale i návštěvníky Biskupického kaléšku (každý návštěvník, samozřejmě anonymně pod 
čísly může degustovat vzorky, které nepostoupily do finále, a sám je ohodnotit.  Nejlepší 
vzorek, podle dosažených bodů bude ohodnocen věcnou cenou Publika), aby vzorky sli-
vovice do letošního ročníku soutěže o nejlepší vzorek slivovice odevzdali nejpozději 
do 31. srpna 2021 na Obec Biskupice, tel. 461 326 521 (v úřední dny – úterý nebo středa 
od 7:00 do 15:30 hod.), případně po telefonické dohodě na tel. 724 068 998.
Na vzorku o obsahu 0,5 l musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, rok a místo vypálení, 
stupeň alkoholu a druh ovoce.
V případě, že by se kaléšek neuskutečnil, budou vzorky vráceny majitelům, popřípadě po do-
mluvě budou hodnoceny v dalším ročníku kaléšku.
Nejlepší vzorky slivovice budou oceněny finančními a hodnotnými cenami:
1. místo 3000,-Kč + věcný dar  2. místo 2000,-Kč + věcný dar, 3..místo 1000,-Kč + věcný 
dar, 4.-5. místo věcné dary
Za každý dodaný vzorek obdrží soutěžící volnou vstupenku pro vstup na kaléšek.

Předpokládaný program 23. ročníku kaléšku:
13:00 – 15:00  zahájení kaléšku vystoupením uměleckého souboru  
                          

 v průběhu vystoupení vyhlášení vítězů kaléšku.

15:15 – 16:15  předkapela KOPJAM,  
 v průběhu vyhlášení vítěze divácké soutěže kaléšku
17:15 - 18:45  koncert kapely

Samozřejmostí bude tombola, bohaté občerstvení, 
zabíjačkové speciality.

Podpořte prosím tuto nadregionální akci vzorkem, předem děkujeme.   
Organizační tým kaléšku

Na svátek věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, patronů Mo-
ravy, který slavíme 5.7., jsme vyvěsili moravskou vlajku.

  z TV Šlágr

Byla zahájena obnova 
místní komunikace  
18d v obci Biskupice,  
místní část Zálesí  
(od čp. 31 po čp. 2)



www.biskupice.cz

                    Srpen 2021   / 19Měsíčník města Jevíčka

!!! ODPADY INFORMACE !!!
Vážení spoluobčané,
na základě informací firmy SUEZ, která zajišťuje svoz odpadu z naší 
obce, jsme byli informováni, že od 1.8.2021 nebudou při vývo-
zu směsného komunálního odpadu (popelnic) brát pytle, které 
jsou u popelnic umístěny, protože při manipulaci byl obsahem 
odpadu zraněn člen osádky. viz info SUEZ:

Jak je tedy výše uvedeno od 1.8.2021 budou vyváženy pouze 
standardizované nádoby na odpad, tj. popelnice o obsahu 120 l  
nebo 240 l.

V případě, že si tedy pořídíte další nádobu na odpad, je samo-
zřejmě nutno toto nahlásit na OÚ Biskupice, kde Vám bude  
vydán další QR kód, který poté umístíte na novou nádobu.

Děkujeme za pochopení.
Dalibor Šebek, starosta obce

Vážení obchodní přátelé,
o pytlech u popelnic jsme se průběžně v minulosti již dříve spo-
lečně bavili, ale nyní, na základě informace a požadavku z naše-
ho provozního oddělení, nebudeme brát pytle, které jsou umístě-
né u nádob. Minulý týden došlo k tomu, že jeden člen osádky byl 
obsahem odpadu v pytlech zraněn, takže toto nařízení je plošné.
Prosím, informujte Vaše občany o této skutečnosti, aby všichni 
od příštího svozu, nejpozději však od 1.8.2021 využívali pouze 
standardizované nádoby na odpad.
Velice se omlouváme, že je to takto narychlo, ale opravdu nemů-
žeme osádky vystavovat takovýmto rizikům.

Nové herní prvky na školní zahrádce
Prostřednictvím MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o.p.s. a jejich 
vyhlášené výzvy v Programu rozvoje venkova podala obec Bisku-
pice na podzim roku 2020 žádost o finanční podporu na Moderni-
zaci školní zahrady v MŠ Biskupice. Žádost byla schválena a na jaře 
se mohl projekt začít realizovat. Výše finanční podpory je 80% veš-

kerých výdajů. Zby-
lých 20% výdajů hra-
dí zřizovatel školky, 
tedy obec Biskupice.
V pondělí 24. 6. 2021 
započala instalace  
nových herních  
prvků na školní za-
hrádce. Byly nain-
stalovány celkem tři 
nové herní prvky,  
a to lanový žebřík 

v hodnotě 26 184,40,-Kč, lanová síť 
v hodnotě 20 642,60,- Kč a jedno-
věžová šestiboká herní sestava se 
skluzavkou v hodnotě 135 665,20,- 
Kč. Původní herní sestava s tunelem  
a skluzavkou byla již vlivem stá-
ří značně opotřebená a z hlediska 
bezpečnosti nevyhovující, proto byla 
odstraněna a nahrazena novou sesta-
vou. Veškerou instalaci zvládli monté-
ři za dva dny. Nyní jsou prvky již zcela 
v provozu a děti je naplno využívají.

Alena Koutná, ředitelka MŠ Biskupice
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Obec Chornice
Rubrika Sboru 

pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
srpnu: 

 Miluše Podlezlová
 Karel Sladký
 Jiří Janda
 Ivo Zezula
 Helena Ševčíková
 Helena Kubínová
 Zdeněk Felner
 Julie Malinová
 Petr Popelka
 Romana Lexmaulová
 Jitka Vymětalová
 Anna Čapková
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

 Leontýna Makovská
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Barevné popelnice – důležité!
Naše obec získala v rámci projektu „Modernizace systému třídění v obci Chor-
nice“, dotaci, ze které byly mimo jiné nakoupeny plastové nádoby (popelnice s ko-
lečky) pro třídění plastů a papíru. Tyto nádoby o objemu 240 l, v barevném prove-
dení žlutá na plasty a modrá na papír, dostane každá domácnost. Výjimku budou 
mít bytovky, kterým budou dál sloužit velkoobjemové kontejnery na sběrných mís-
tech. V provozu zůstanou nadále i kontejnery na sklo. Nové popelnice budou opat-
řeny čipy, takže svozový vůz bude automaticky načítat údaje o každé svezené po-
pelnici. Odpadne tak chození pro žluté pytle a kódy na jejich označení. Svoz plastů 
i papíru z nádob bude zahájen od začátku příštího roku. Nádoby budou jednot-
livým domácnostem poskytnuty na základě podepsané smlouvy o výpůjčce, která 
bude mít platnost pět let. Po uplynutí této doby se stanou nádoby majetkem obča-
nů, kteří budou na smlouvě uvedeni. Nádoby budou vydávány v bývalé hasičárně, 
vedle prodejny COOP, v těchto dnech a hodinách:

Pondělí 23. srpna 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Úterý 24. srpna 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa 25. srpna 8:00 – 12:00  13:00 – 17:00
                                                                                      
                                                                                             Jiří Smékal, starosta obce

 Základní organizace Českého svazu chovatelů Chornice
pořádá v neděli dne 8. srpna 2021

„o Chornické pouti“

„Chovatelský den“
spojený

s nesoutěžní přehlídkou králíků, holubů a drůbeže

Akce bude pro veřejnost otevřena v zahradě JEDNOTY Chornice  
v neděli od 8.00 do 16.00 hodin

!   OBČERSTVENÍ  ZAJIŠTĚNO  !
          (guláš, klobásy z udírny, točené pivo,…)

  !  TOMBOLA od 10.00 hodin  !

K návštěvě výstavy Vás zvou chovatelé z Chornic

SDH Chornice
Poděkování za sbírku pro oblasti postižené 
tornádem
Ve čtvrtek1. 7. 2021 v dopoledních hodinách vy-
razili zástupci našeho sboru dobrovolných hasičů s materi-
ální pomocí do postižené oblasti Pánov. Při příjezdu na mís-
to nás opravdu zamrazilo, když jsme viděli, jakou sílu má pří-
rodní živel v podobě tornáda a také nás ale velmi potěšila 
soudržnost lidí na místě.
Poděkování patří občanům, kteří se podíleli na námi pořá-
dané sbírce a také Mysliveckému sdružení Jezevec za doda-
ný materiál.
Děkujeme za Vaši pomoc.

Za SDH Chornice, Andrea Pohanková



www.obecchornice.cz

                     Srpen 2021   / 21Měsíčník města Jevíčka

Dětství bez úrazů aneb Jak poskytnout 
první pomoc

Pomalu se blíží čas prázdnin a letních radovánek. S nimi je ale také 
často spojeno i zvýšené nebezpečí úrazů při dovolenkových akti-
vitách.
Pro děti naší základní školy jsme tedy připravili ve spolupráci s pro-
fesionálním záchranářem, panem Randulou, program zaměřený na 
zvládnutí první pomoci a ošetření drobných poranění.
Pan Randula ochotně přijel ve voze záchranné služby, aby si děti 
mohly prohlédnout vybavení, které je pro záchranu lidských živo-
tů třeba.
Také si žáci vyzkoušeli sami na sobě výsuvné lehátko, vakuové no-
sítko, provedli resuscitaci na maketě člověka nebo jim byla změ-
řena srdeční aktivita. Všechny ukázky se setkaly s nadšenou ode-
zvou. Věříme, že kdyby se někdy v budoucnu děti setkaly se situ-

ací, kdy bude třeba rych-
le zasáhnout pro záchra-
nu lidského života, tak si 
snad vzpomenou na uži-
tečné rady, jak se správně 
zachovat.
Na školním hřišti pokra-

čovala další část programu. Děti rozdělené do družstev se roz-
místily na jednotlivá stanoviště, kde žáci devátých tříd dohlíželi na 
správné plnění zadaných úkolů a poté odměňovali razítky na hod-
notící karty. Postupně se tak prostřídali žáci 1. a 2. stupně.
Děkujeme všem, kteří zábavné zdravotnické dopoledne zorgani-
zovali, ale především panu Randulovi, za velmi vstřícné přijetí na-
šich žáků.
Přejme si na závěr, aby nás čekalo jen bezstarostné a slunečné léto 
bez úrazů. Mgr. Milena Truhlářová, ZŠ

Soutěž „Mladý botanik“
Třetí červnové odpoledne probíhala na naší 
škole soutěž nazvaná Mladý botanik.
Soutěž se uskutečnila v Přírodním parku 
Bohdalov-Hartinkov v katastru lesa „Boří“. 
Žáci 2. stupně základní školy se vydali na 
téměř 5 km dlouhou vycházku, v jejímž prů-
běhu poznávali byliny, keře a stromy, kte-
ré se nacházejí přímo v tomto krásném pří-
rodním prostředí. Jednotlivá stanoviště 
byla umístěna v několika ekosystémech to-
hoto botanicky velmi zajímavého územního celku.
Žáci se přímo v přírodním areálu seznámili s charakteristickými 
rostlinami, naučili se je pojmenovat a ve svých znalostech soutěžili 
se svými spolužáky. Navíc si užili krásné letní počasí. Každé stano-
viště bylo bodově ohodnoceno. Statistické vyhodnocení prováděli 
žáci 9. ročníku v hodině matematiky. Závěrečné vyhodnocení pro-
běhlo na hřišti před školou.
Všem účastníkům se soutěž velmi líbila, protože mohli být společ-
ně venku v přírodní učebně. Ing. Marie Gregorová

Konec prázdnin v Chornicích bude už tradičně 
patřit pojízdnému kinematografu bratří Čadí-
ků. Letos se bude promítat od čtvrtka 26. srp-
na do neděle 29. srpna. K promítání pro vás jako vždy připraví naši 
rybáři chutné a pestré občerstvení, např. točené pivo, opékané 
makrely, kotlíkový guláš, maso z udírny, popcorn… Prodej občerst-
vení bude s výjimkou soboty zahájen pokaždé v 18:00 hodin. V so-
botu si budete moci pochutnávat už od 14:00 hodin za doprovodu 
živé hudby. Tento večer vám kromě hlavního filmu bude promítnut 
i film, na jehož vzniku se podílel chornický rodák. 

Čtvrtek 26. srpna -  3 Bobule
Další osudy Honzy a Kláry, kteří se stali rodiči dvojčat a majite-
li vinařství. Příběh je natočen v malebném prostředí jižní Moravy  
a navazuje na předchozí dva úspěšné filmy Bobule.

Pátek 27. srpna – Mlsné medvědí příběhy
Povídkový film o tom, jak dva medvědí kamarádi Nedvěd a Miška, 
podnikají ta nejbláznivější dobrodružství. Příběhy plné vtipu, dob-
rodružství a ponaučení ocení nejmenší diváci i jejich starší souro-
zenci a rodiče.

Sobota 28. srpna – Štěstí je krásná věc
Čenda a Jana tvoří pár, který na vesnici žije svůj obyčejný život, kdy 
zrovna ani jeden z nich nemá práci. Jednou se na ně usměje štěstí, 
vyhrají značnou sumu peněz. Od toho dne se jejich poklidný život 
zásadně změní, otázkou však zůstává, jestli k lepšímu.

Do Chile za zatměním slunce
Chilská poušť Atacama nenabízí jen nekonečné písečné duny, 
kroužící supy nebo nesmírné sucho. Neortodoxní cestopis trojice 
kolegů ze Slezské univerzity v Opavě vám zprostředkuje podíva-
nou, jakou nenajdete na žádném jiném místě na světě. 

Neděle 29. srpna – Havel
Jde o první celovečerní biografii české legendy. Portrét státníka 
nečekejte, slibuje režisér. Film nabízí především velký, vzrušující  
a málo známý příběh, jakých není ve světě mnoho. Soustředí se na 
Havlův bouřlivý život mezi roky 1968 a 1989.

Akce se jako vždy uskuteční v areálu fotbalového hřiště, za nepříz-
nivého počasí bude přesunuta do prostor kulturního domu. Všech-
ny vás srdečně zveme na pohodové ukončení letních prázdnin.

                                                    Jiří Smékal, starosta obce
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Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci srpnu své významné narozeniny oslaví:

LUDMILA KRAUSOVÁ

HELENA KREJČÍ

LUDMILA MLČOCHOVÁ

JANA ŠVEHLOVÁ

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

K jaroměřickým občanům se přiřazují: 

NATÁLIE KADERKOVÁ
RADIM VRBA
Dětem i rodičům přejeme zdraví  
a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

VLASTA DRAČKOVÁ
LUDVÍK NOVÝ
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám.

Skončil nám školní rok 2020/2021 
Další rok poznamenaný covidovými opatřeními a žáci našich škol tak přišli v součtu o celý 
jeden školní rok. Zdá se ale, že to nikomu příliš nevadí. Žákům vůbec, ministerstvu rovněž 
a všichni se tváří, že vlastně byla distanční výuka, tak co se čílit. Já jsem ale přesvědčený, že 
ten rok žáci skutečně ztratili a vůbec si nejsem jist, že to v dalších letech doženeme a na-
pravíme. Optimismus ve mně vzbuzuje kvalita a schopnosti našeho pedagogického sboru, 
který pod vedením nové, schopné a energií sršící paní ředitelky určitě udělá pro nápravu 
vše, co jen bude možné. A bylo mi skutečně velkou ctí s tímto kolektivem pracovat a sle-
dovat, jak se profiluje a roste, stejně jako si považuji, že s těmito úžasnými lidmi budu ještě 
nějaký čas spolupracovat. Byl to zvláštní školní rok a vyhodnotí ho ředitelé ve svých výroč-
ních zprávách. Jen si moc přeji, aby další roky patřily do kategorie normálních.
Krásné prázdniny všem. František Václavek ředitel ZŠ Jaroměřice

Příměstské tábory v Jaroměřicích
Příměstský tábor. Jinak řečeno tábor bez přenocování. Takto by se dal definovat tábor, 
na který přišly děti ráno a v odpoledních hodinách ho opustily. Letos byla opět možnost 
uskutečnit druhý ročník těchto příměstských táborů v obci Jaroměřice. Po domluvě s paní 
starostkou Mgr. Ivetou Glocovou jsme mohli použít dvě stanoviště. Tzv. ,,Dvoustovku“  
a ,,Volnočas“. Pro tento rok byla poslední možnost pořádat příměstský tábor s dotační  
investicí, kterou vyřizuje MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko o. p. s. se sídlem v Jevíčku. 
Zájem ze strany rodičů umístit své dítě do příměstského tábora byl od začátku opět veli-
ký. Téma příměstského tábora ,,Umění kolem nás“ oslovilo mnoho dětí a rodičů. Do dvou 
termínů konaných 12. 7. – 16. 7. a 9. 8. – 13. 8. se dohromady nahlásilo 112 uchazečů. Tyto 
děti nebyly jen z Jaroměřic, ale i z Biskupic, z Jevíčka, z Velkých Opatovic, z Chornic, z Lázů,  
z Nových Sadů, z Uhřic, z Prahy, z Vranové Lhoty, z Horního Štěpánova, z Dlouhé Loučky 
a z Brna.  

Rodiče často nemají na výběr, kam dají své děti. Babičky ještě pracují a školy a školky 
jsou zavřené. Organizátorka, Kateřina Továrková, se snažila vyjít rodičům maximálně vstříc  
a provozovala tábor v době od 6:00 do 16:15 hodin. Také bylo možno umístit na příměst-
ský tábor děti od 4 let. Tuto možnost jiné okolní příměstské tábory často nenabízejí. Cel-
kem se o letních prázdninách v Jaroměřicích nahlásilo 112 dětí ve věku od 4 do 14 let. Kaž-
dý táborový kurz byl rozdělen na několik menších skupinek, které se odlišovaly různý-
mi barvami kšiltovky a batůžku. Tyto věci včetně trička s logem děti dostaly jako upo-
mínku z příměstského tábora. Byla tu např. skupinka Žraloků. Děti měly na triku připnutý  
obrázek žraloka v modrém moři, následovala skupinka Lvů, Chobotniček, Včeliček, Sluní-
ček a v neposlední řadě Papoušků. Děti se pod vedením instruktorů věnovaly takovým ak-
tivitám, k nimž se během školního roku téměř nedostaly. Také sehnat lektory, kteří by ve 
svém volnu pracovali a věnovali se dětem, byl nadlidský výkon. Ovšem i to se nakonec 
podařilo! Skupinky se  pod vedením paní Kateřiny Doleželové, Karin Schlesingerové, Da-
niely Tylšarové, Martiny Němcové, Leoše Továrka, Bc. Kamily Pechové, Pavly Komoňové  
a v neposlední řadě hlavní organizátorky akce Mgr. Kateřiny Továrkové podařilo sesta-

Pasování na čtenáře
Vzhledem k protipandemickým opatřením 
jsme netradičně předávali prvnáčkům kníž-
ky jen v úzkém kruhu při návštěvě knihov-
ny s paní učitelkou. Děti předčítaly z kníž-
ky Franklinova létající knihovna a potom 
se podle vzoru hrdiny Franklina předsta-
vily. Společně jsme poodhalili systém, kte-
rým jsou knížky v knihovně uloženy a děti 
mohly vyzkoušet výběr knih z polic. Na zá-
věr jsme se společně osvěžili polárkovým 
dortem.

Veronika Kraváčková,  
Obecní knihovna Jaroměřice
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Všechny akce se budou konat za platných epidemiologických 
opatření.
od 1. 7. PRÁZDNINOVÉ BINGO, do 27.8. Vyzvedněte si v knihovně 

los se soutěžními úkoly  a zařaďte se do slosování  
o zajímavé ceny. Drobnou odměnu získá každý, kdo splní 
všechny úkoly.

9. 8.- 13. 8. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZŠ JAROMĚŘICE, výstavní síň 
uzavřena

20. 8. OŽIVLÉ POVĚSTI JAROMĚŘIC, pátek, setkání účastníků 
ve 20:00 u CŽP. Noční procházka Jaroměřicemi  
s Mgr. Michalem Schusterem. Divadelní ztvárnění 
pověstí v podání šermířské společnosti GONFANON  
a jaroměřických ochotníků.

27. 8. LETNÍ PÍSKOVÁNÍ – ALIAS ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
s paní Lucií Veselou ve Výstavní síni Obecní knihovny 
Jaroměřice. Přijďte si s námi pohrát a vytvořte si vlastní 
pískový obrázek. Začátek v 16. hodin, cena za šablonu 
50,- Kč. Rezervace mail:sluncesluncovaty@seznam.cz,  
tel. 737 62 85 94.

28. 8.  PLOSKOVICE, PTAČÍ DOMKY V ÚŠTĚKU, ŘÍP, sobota. Zájezd 
s Janem Valíčkem. Odjezd autobusu: 5:00 Biskupice, 5:05 
Jaroměřice, 5:15 Velké Opatovice, 5:20 Jevíčko. Cena 
600Kč. Prosíme o úhradu nejpozději do 20.8.2021. Bližší 
informace a rezervace míst v knihovně. Zájezd je již plně 
obsazen, ale je možnost nahlásit se jako náhradník.

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

PROGRAM AKCÍ JAROMĚŘICE 
SRPEN 2021

vit tak, aby bylo možno vyhovět všem rodičům a zabezpečit hlídá-
ní všem dětem. 

První termín příměstského tábora se konal v době od 12. 7. do 16. 
7. 2021. Rostoucí počet případů koronaviru začátkem července dě-
lal starosti nejen organizátorkám akce, ale i rodičům. Nakoupe-
né vybavení, sportovní náčiní, kreativní potřeby a nikdo si nedo-
kázal představit, že by se tábor nemohl konat. Vše dopadlo dobře  
a v daném týdnu si pod vedením výše uvedených lektorek děti vy-
robily spoustu zajímavých věcí, zažily mnoho radosti, zahrály si ne-
spočet her a sportovních aktivit. Také výlet po okolí Jaroměřic byl 
velkým poznáním pro všechny. Nechyběly ranní rozcvičky pro děti  
a taneční videa. Ve chvilkách klidu byla možnost zabavit se desko-
vými hrami. Děti si z příměstského tábora odnesly své táborové tri-
ko, které si vpředu vlastnoručně nabarvily a zadní část trička zdo-
bilo natištěné logo akce. Dále, jak již bylo zmíněno výše, dosta-
li všichni sportovní batůžek a kšiltovku. Jelikož byl tábor kreativně 
zaměřen, všichni účastníci si navíc vyrobili zvonkohru, skleněný sví-
cen, sádrový rámeček na fotku, přívěsek na krk. V neposlední řadě 
si každé dítě odneslo domů svůj táborový deník, který zachycoval 
dobrodružství a zážitky celého týdne včetně fotografií. Všichni se 
během tábora také seznámili s prací keramika. Dozvěděli se něco  
o zpracování hlíny a také o výrobcích z ní. Program tábora v Jaromě-
řicích byl sestaven tak, aby se prolínaly kreativní aktivity s pohybem  
a sportem. Ani tento týden děti nenechaly ladem koloběžky a na-
koupené sportovní vybavení. 

Nechybělo také dobré jídlo a odpočinek. Musím konstatovat, že 
celý tábor proběhl nad očekávání dobře a všichni jsme byli moc 
spokojeni. Už nyní se těšíme na příští rok, kdy opět nabídneme dě-
tem mnoho zajímavých aktivit.

 Mgr. Kateřina Továrková, organizátorka akce
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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 zpoplat-
něn částkou 270 Kč bez DPH (326,70 Kč vč. DPH). Sleva při opakovaném 
uveřejnění inzerátu v JZ v intervalu 5 za sebou jdoucích měsíčně hraze-
ných inzerátů a 1 zdarma.

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

Koupím staré pohlednice do r. 1945  
i jiné sběratelské věci. 

Stačí SMS, zavolám. Tel.: 608 420 808.

Petrušov 44
Staré Město u Moravské Třebové
tel.: 604 383 5 8 527 94685, 60

Kamnářství Dianovi

www.kamnarstvidianovi.cz

Teplo do Vašich domovů přináší...

Teplo do Vašich domovů přináší...

Petrušov 44
Staré  Město  
u Moravské  Třebové
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        608 527 946
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