
Rok osobností malohanácké metropole

V průběhu roku zavedeme nový systém  
třídění odpadu „u domu“

Vážení spoluobčané,
město Jevíčko bylo úspěšné se žádostí o dotaci na pořízení sběrových nádob k likvidaci 
tříděného odpadu z domácností v projektu „Zavedení systému door to door v Jevíčku“.  
V tomto projektu se jedná o nákup barevných popelnic a kontejnerů v částce cca  
1,7 mil. Kč, který bude spolufinancován dotací 85 % v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. Bude pořízeno 600 ks 240 l nádob na papír a 600 ks 240 l nádob na plasty. Ná-
doby budou rozmístěny k jednotlivým rodinným domům. Předmětem projektu je dále poří-
zení 1 100 l kontejnerů. Tyto kontejnery budou určeny pro sběr a třídění papíru, plastů, skla  
a bioodpadu na veřejných sběrných hnízdech, a v případech, kde bude možné umístění  
u bytových domů, také k bytovým domům. Předpokládá to určitou úpravu či rozšíření stá-
vajících sběrných míst např. na sídlišti. Tam, kde bude možné u bytových domů umístit 
pouze menší nádoby, počítáme i s tímto řešením. Na konci roku byl vysoutěžen a zastupi-
telstvem schválen dodavatel nádob, aktuálně tedy běží lhůta pro dodávku nádob. Obdobně 
jako to bylo u kompostérů, budou nádoby bezplatně zapůjčeny občanům na základě 
podepsané smlouvy.
Realizací projektu dojde ke zlepšení stávající situace v oblasti odpadového hospodářství  
v Jevíčku. Doplněním stávajícího systému na separaci a sběr tříděného odpadu dojde ke 
zvýšení kapacity systému a tím i ke zvýšení množství materiálově využitého odpadu. Dojde 
tak ke snížení množství směsného odpadu ukládaného na skládku. Se zavedením nového 
systému uvažujeme o snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu na 1 x 14 
dní. Tříděný odpad by se potom začal vyvážet jedenkrát měsíčně. Nádoby na tříděný od-
pad budou opatřeny čipem, množství svezeného odpadu bude průběžně evidováno. Tak-
též uvažujeme o evidenci nádob na směsný komunální odpad. Získaná data budou kromě 
množství odpadu umožňovat přesnou evidenci svezených nádob a správný rozpočet tonáže 
obcím i domácnostem. Evidence do budoucna pomůže s optimalizací služeb v odpadovém 
hospodářství našeho města. Zavedení systému je závislé na úspěšné distribuci nádob 
občanům, SVJ nebo SBD, na nastavení plánovaných svozů ve spolupráci se společnos-
tí SUEZ CZ, proto Vás prosíme, abyste se do systému 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. Zavedení nového systému 
plánujeme po vyřešení všech uvedených záležitostí od poloviny tohoto roku. V tomto čísle 
zpravodaje naleznete též objednávkový formulář na bezplatnou zápůjčku nádob. Tento 
odevzdejte nejpozději do 31. 3. 2021 na MěÚ Jevíčko nebo v informačním centru. 
Děkujeme za vaši iniciativu.

Vedení města Jevíčko

www.jevicko.cz

Fotoaktuality

Zkraje roku jsme zahájili havarijní opra-
vu kluboven v Panském dvoře

Barokní mobiliář jsme nominovali na 
památku roku, více uvnitř zpravodaje

Adventní koncert ZUŠ Jevíčko si můžete 
stále prohlédnout na You Tube
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Poděkování 

Vážení občané,
rádi bychom poděkovali dlouholetému 
pracovníkovi technické údržby Města Jevíč-
ka panu Milanu Belejovi, který se v Jevíč-
ku dlouhodobě podílel na údržbě zeleně, 
veřejných prostranstvích a dalších technic-
kých pracích pro naše město a občany.
Přejeme panu Belejovi i v důchodovém 
věku pevné zdraví, rodinnou pohodu  
a stálý optimismus a úsměv, se kterým vždy 
dokázal plnit pracovní úkoly a povinnosti  
v rámci města.

S poděkováním vedení Města Jevíčka

 

nezabýváme tím, kolik příbytků v centru 
města zůstává prázdných či minimálně 
obydlených. Domů, jež přestávají dosa-
hovat kritérií dnešních nároků na bydlení 
a náklady na jejich rekonstrukci citelně 
převyšují ceny novostaveb.   
Budoucnost patří těm, kteří přicháze-
jí. A toto bazální pravidlo mějme přese 
vše stále na paměti. Za každým názorem 
stává obvykle jen perspektiva vlastní-
ho rozhledu. V našem případě rozhledu  
v prostoru omezeném. Dál dohlédnout 
věru nelze. Což ovšem neznamená, že 

nemůžeme vsadit na 
zdravě progresívní 
budoucnost. Nic ji-
ného nám patrně ani 
nezbývá. 

Rudolf Beran
radní 

  

 
lou měrou přispěla i expanze nejmoder-
nějších komunikačních výdobytků včetně 
sítí sociálních. Mladí kamarádi dnes urči-
tě nevědí „kolik hodin je akorát dost na 
pořádnej výprask“, adolescenti nemají 
ánung o fenoménu pravidelných sobot-
ních zábav, obecní kina jsou zavřená a na 
těch pár plesů pořádaných posledními 
spolky chodí též málokdo. Lidé se sepa-
rují do úzkých seskupení. Důkazný výčet 
by byl bezbřehý. 
Pravda, i tato realita jistě zvyšuje poptáv-
ku po vlastní, dostatečně velké a poly-
funkční nemovitosti. A máš-li na to, pak 
nejlépe moderní a univerzální pevnůstky! 
Jevíčský starosta Dušan Pávek či mís-
tostarosta Miroslav Šafář vám na strán-
kách tohoto periodika podávají pravi-
delné a zevrubné raporty o plánovaných 
záměrech vedení města, jež mají za cíl 
tuto bezprecedentní a kruciální poptáv-
ku dle našich možností uspokojit. Jedná 
se ostatně o budoucnost mikroregionu 
Jevíčska. Nikoli však o nějaké závratné 
navýšení jeho demografické křivky, ný-
brž o samé udržení městské identity jeho 
centra se všemi tomu náležitými aspekty. 
S rozvinutou lékařskou péčí, obchod-
ní obslužností, s vlastním gymnáziem, 
úspěšnou základní i uměleckou školou 
a koneckonců s neutuchající nadějí v re-
produkující se kulturně společenský po-
tenciál. 
Příprava nových stavebních parcel pro 
rodinné domy v lokalitě U Kapličky nad 
Žlíbeckým potokem, stejně jako plánova-
ná developerská výstavba nových byto-
vých a řadových domů na sídlišti K. Čapka 
jsou ve fázi příprav a schvalovacích pro-
cesů. Sídlištní projekt společnosti KON-
STRUKTA STAVBY Prostějov je zveřejněn 
na webových stránkách města a zdaleka 
ne všichni jsou jím jistě nadšeni. Kabo-
nit se musejí přirozeně obyvatelé sídliště  
a jeho nejbližšího okolí, kteří přijdou ne-
jen o zeleň, ale zejména jim bude ode-
přen ten tolik kýžený prostor. Městská 
louka, jež jim dnes říká pane. 
A stejně tak se mohou mračit i všichni ža-
datelé o městský byt v Jevíčku, kteří mo-
mentálně nemají dostatek prostředků na 
to, aby jimi obývané území mohli vlastnit. 
Vše něco stojí a inženýrské sítě na nové 
stavební lokalitě U Kapličky bude dluž-
no z něčeho uhradit, a tak vedení města 
přistoupilo k prodeji alespoň části svého 
stávajícího bytového fondu, což již nyní 
částečně krátí naše omezené možnos-
ti uspokojit co možná nejvíce žadatelů 
o městský byt. Též v mnoha případech 
mladých a perspektivních lidí, pro které 
může být nedostupnost bydlení ve měs-
tě důvodem k odchodu. Když si spočítají, 
že komerční nájem, onu pomyslnou daň 
za chudobu, mohou platit i jinde, kde se 
třeba více vydělává.   
Ne, není to věru jednoduché, z jedné 
ani z druhé strany. A to se ještě vůbec 

Budoucnost v prostoru omeze-
ném
Potřeby člověka závratně rostou všemi 
směry. S naší potřebou stále rostoucí 
spotřeby téměř všech komodit na pře-
syceném trhu roste přirozeně i potřeba 
prostoru jako takového. Prostoru, který 
není roztahovací a jehož nemáme ani 
trochu nazbyt. A to i přesto, že staví-
me vícepatrové budovy a podzemní 
parkoviště. I tak je prostoru zdá se čím 
dál méně a dokud nezačneme létat ke 
hvězdám, zůstaneme na naší hroudě 
dál prostorově redukováni.
Loni v březnu, někdy na začátku kovi-
dové pandemie, kdy ještě nikdo nemo-
hl tušit, jak se věci vyvrbí, co půjde do 
kytek a co naopak podraží, upozornil 
český premiér Andrej Babiš na fakt, re-
spektive občanům našeptal, že chtějí-li 
v čase ožehavém zhodnotit svoje jmění 
či zachránit úspory, nechť investují do 
půdy a do pozemků. Toť prý zaručená  
a jediná jistota! A vůbec nejlépe jistě 
učiníte, bude-li mít tato půda a pozem-
ky ještě v dohledu vašeho života hma-
tatelnou perspektivu.   
Nezměřitelně nejvyšší hodnotou oplý-
vá přirozeně půda, jež bývá v katastru 
nemovitostí v druhu pozemku evido-
vána jako zastavěná plocha a nádvoří, 
tedy jako parcela stavební. Kolik za ni 
kde chtějí a další souvislosti s vyjímá-
ním takto kýžených pozemků ze ze-
mědělského půdního fondu je přitom 
kapitolou, jež přesahuje ambice tohoto 
sloupku.      
Zůstaňme tedy u otázek dostředivých 
a na Jevíčsku aktuálních. K výraznému 
specifiku našeho města patří jeho de-
mografický vývoj. Zatímco v téměř na-
prosté většině našich samosprávných 
subjektů s městským statutem počet 
obyvatel v posledních dvou stoletích 
vůčihledně rostl, v Jevíčku obyvatel 
nepřibývá. A to i přesto, že jevíčský in-
travilán již dalece přesahuje městské 
hradby. Současník tomu nemůže uvěřit 
a pochopit, jak se jen ti naši předkové 
dokázali poskládat v tak omezených 
prostorách. Dnes bychom si překáželi. 
Posuďte sami vývoj za posledních deset 
let. V roce 2011 nás bylo 2.835 a loňský 
rok jsme končili s bilancí 2.776 obyvatel.
Nároky na bydlení rostou a sílící indivi-
dualismus, k němuž jsme společensky 
tlačeni, vyžaduje i dostatečně velká zá-
zemí. Zejména dnes, kdy je společenský 
a spolkový život již delší čas na úbytě,  
a to nezávisle na koronaviru. 
Pro trávení volného času a odpočinek 
lidé vyžadují „to své“. Svá bezpečná 
útočiště. Naproti tomu potřeba trávit 
čas ve společensky otevřených kolekti-
vech silně ochabla, k čemuž jistě nema-

Okénko radních

Společenská rubrika 

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

Jaroslav Zika
Pavel Zámečník
Rudolf Wolf
Josef Vávra
Jindřiška Rösslerová
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/54R/2020 program 54. schůze rady města 

dne 30. 12. 2020
4/54R/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 

rok 2020 č. 6

Rada města Jevíčko pověřuje
2/54R/2020 správce bytového a nebytového 

fondu zajištěním opravy plynového 
kotle v budově městské ubytovny na ul. 
Soudní 51 v Jevíčku společností Insta-
latérství Bidmon, s. r. o., Třebovská 431, 
Jevíčko

Rada města Jevíčko souhlasí
3a/54R/2020 s prodloužením nájemní smlou-

vy k provozování kosmetických, kadeř-
nických a pedikérských služeb v neby-
tovém prostoru na adrese Komenského 
nám. 167 v Jevíčku žadatelce dle zápisu 
do 31. 12. 2021

3b/54R/2020 s prodloužením nájemní smlou-
vy společnosti Nemocnice následné 
péče Moravská Třebová, Svitavská 25, 
Moravská Třebová, IČ: 00193895 na ne-
bytový prostor - objekt garáže ve dvor-
ním traktu Soudní 51, Jevíčko do 31. 12. 
2021

Usnesení 54. schůze Rady města Jevíčko konané dne 30. prosince 2020
3c/54R/2020 s prodloužením nájemní smlouvy 

OSVČ Liboru Vyklickému, IČ: 66553580 
k provozování obuvnictví a zámečnic-
tví na adrese Třebovská 71, Jevíčko do  
31. 12. 2021

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/25Z/2020 program 25. zasedání ZM kona-

ného dne 14. 12. 2020
2/25Z/2020 návrhovou komisi ve složení: Bc. 

Jan Finsterle, Ing. Roman Müller, Mgr. 
Jana Junková

4/25Z/2020 změnu využití grantu města pro 
organizaci Ze Zámečku do světa, z. s.,  
U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko z pláno-
vané akce „Závěrečné taneční vystou-
pení taneční přípravky“ na akci „Nákup 
látek, tanečních oděvů a pořízení re-
kvizit a pomůcek nezbytných pro práci 
dětí taneční přípravky ve školním roce 
2020/2021“

5/25Z/2020 cenu stočného na rok 2021 ve výši 
40 Kč/m3 vč. DPH s podmínkou úpravy 
kalkulačního vzorce dle zápisu

6a/25Z/2020 výsledek výběrového řízení na 
akci „KLUBOVNA SKAUTSKÝCH ODDÍ-
LŮ“, kdy nejvýhodnější nabídku podala 
firma HRBATA, s. r. o., Svitavská 166, 569 
43 Jevíčko, IČ: 02855712 za nabídkovou 
cenu 2.226.248,77 Kč vč. DPH

6b/25Z/2020 cenovou nabídku a smlouvu 
o dílo mezi Městem Jevíčko a firmou 
HRBATA, s. r. o., Svitavská 166, 569 43 
Jevíčko, IČ: 02855712 na realizaci akce 
„KLUBOVNA SKAUTSKÝCH ODDÍLŮ“ ve 
výši 2.226.248,77 Kč vč. DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

7/25Z/2020 úpravu rozpočtu Města Jevíčko na 
rok 2020 č. 5

8/25Z/2020 předložený rozpočet Města Jevíč-
ko na rok 2021. Tento rozpočet oproti 
vyvěšenému rozpočtu je nižší v ob-
lasti výdajů o 20.000.000 Kč, kde není 
zahrnuta investiční akce kino. Zároveň  
v tomto návrhu rozpočtu není záměr 
čerpat úvěr ve výši 20.000.000 Kč

9/25Z/2020 střednědobý výhled rozpočtu 
Města Jevíčko na roky 2022 a 2023

10/25Z/2020 kupní smlouvu o převodu vlast-
nictví sítě elektronických komunikací 
ve městě Jevíčko mezi Městem Jevíč-
ko a společností KABELOVÁ TELEVIZE 
CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, 
IČ: 48150029 a pověřuje starostu města 
podpisem smlouvy

11/25Z/2020 uzavření smlouvy mezi Měs-
tem Jevíčko a společností CETIN, a. s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063  
o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací v lokalitě Třebovské ulice č. 
HK 2018_0077 v souvislosti s výstavbou 
nového areálu sběrného dvora za část-
ku 422.408 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy

12a/25Z/2020 nejvyšší nabídku na odkup 
pozemku p. č. st. 77, jehož součástí je 
RD 128 a pozemku p. č. 92, vše v k. 
ú. Jevíčko-město ve výši 2.150.000 Kč 
předloženou uchazečem Ing. P*** Š***, 
Úsobrno ***

12b/25Z/2020 prodej nemovitých věcí - po-
zemku p. č. st. 77 (228 m2) - zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je RD 
128 a pozemku p. č. 92 (121 m2) - za-
hrada, vše v k. ú. Jevíčko-město Ing. 
P*** Š*** za cenu 2.150.000 Kč + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím  
+ kupní smlouvu mezi Městem Jevíč-
ko a Ing. P*** Š*** na prodej pozemku  
p. č. st. 77, jehož součástí je RD 128  
a pozemku p. č. 92, vše v k. ú. Jevíčko-
-město a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

13/25Z/2020 prodej pozemků p. č. 4241/35 
(24 m2) a p. č. 4241/52 (4 m2), oba 
orná půda v k. ú. Jevíčkopředměstí J*** 
B*** Jevíčko za cenu 9.800 Kč bez DPH  
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupu-
jícím + kupní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a J*** B*** na prodej pozemků 
p. č. 4241/35 a p. č. 4241/52, oba v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

14/25Z/2020 směnu pozemků p. č. 167 (243 
m2) - zahrada, p. č. 168 (263 m2) - za-
hrada, p. č. 2600/1 (166 m2) - ostatní 
plocha, p. č. 2600/2 (94 m2) - ostatní 
plocha a p. č. 2600/3 (119 m2) - ostat-
ní plocha, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí  
v majetku Města Jevíčko za pozemek p. 
č. 5223 (2268 m2) - trvalý travní porost 
v k. ú. Jevíčko-předměstí v majetku P*** 
K*** Jevíčko + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč Městem Jevíčko + směnnou 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a P*** 
K*** a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

15/25Z/2020 smlouvu o dílo mezi Městem Je-
víčko a firmou Aleš Ertl, U Cihelny 658, 

Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. prosince 2020
Jevíčko o pěstební a těžební činnosti 
v městských lesích, kupní smlouvu na 
dřevní hmotu do 31. 12. 2022 za ceny 
roku 2018 s navýšením o průměrné roč-
ní míry inflace dosažené v ČR v letech 
2018 a 2019 a pověřuje starostu pod-
pisem smluv

16a/25Z/2020 smlouvu o zřízení práva stav-
by a následné koupi části pozemku p. 
č. 538/22 - orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností KONSTRUKTA – STAVBY, s. r. o., 
Za Brněnskou ulicí 4292, 796 01 Pros-
tějov, IČ: 28319401 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

16b/25Z/2020 cenovou nabídku firmy Zdeněk 
Schreiber, U Hřiště 277, 569 42 Chorni-
ce, IČ: 88620387 na rekonstrukci veřej-
ného osvětlení na části ulice Okružní I 
za nabídkovou cenu 106.724 Kč bez 
DPH

16c/25Z/2020 termíny schůzí rady a zasedání 
zastupitelstva města v roce 2021

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/25Z/2020 zapisovatelku zasedání Petru Mi-

naříkovou a ověřovatele zápisu Ing. Ja-
roslav Zezulu a Mgr. Rudolfa Berana

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 24. zasedání 
ZM, 52. a 53. schůze RM bez připomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
cenu vodného na rok 2021 ve výši 46,30 Kč/
m3 vč. DPH, která byla odsouhlasena Svazkem 
skupinového vodovodu Malá Haná 19. 10. 
2020
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
studii výstavby RD v lokalitě „U kapličky“ v Je-
víčku a o plánovaných závazných regulativech 
dle zápisu s ponecháním 2 pozemků pro po-
třeby města
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce listopadu 2020

Dušan Pávek, dipl. um., v.r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 27. zasedání Zastupitelstva 

města Jevíčka

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

Místo konání: Dům hasičů  
    Svitavská 466, Jevíčko 

Doba konání: 15. 2. 2021 od 16:00 h

Program:  bude zveřejněn 7 dní   
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  15. 1. 2021

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

 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/55R/2021 program 55. schůze rady města 

dne 11. 1. 2021
4a/55R/2021 prezentaci Města Jevíčko v pro-

jektu Ručně malovaná cyklomapa Svi-
tavsko dětem za částku 7.920 Kč bez 
DPH u společnosti CBS Nakladatelství, 
s. r. o., Vodní 1972, 760 01 Zlín a po-
věřuje starostu zadáním podkladů do 
mapy

4c/55R/2021 cenovou nabídku projektantky 
Heleny Dobroucké, Nerudova 1419/84, 
571 01 Moravská Třebová, IČ: 76525864 
na zpracování projektové dokumen-
tace na akci „Rozšíření obecní čistír-
ny odpadních vod v Jevíčku - Zadním  
Arnoštově“ za nabídkovou cenu 50.000 
Kč (není plátce DPH)

4d/55R/2021 objednávku dotačního manage-
mentu pro projekt „Zkvalitnění pečo-
vatelské služby v Jevíčku“ u dotačního 
poradce Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 
1280, 562 06 Ústí nad Orlicí za částku 
50.820 Kč vč. DPH

4e/55R/2021 úhradu členského příspěvku 
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R43, IČ: 71188720 na rok 
2021 ve výši 2.801 Kč

4f/55R/2021 objednávku převozu materiálu 
z pozemku p. č. 4240 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí v majetku města Jevíčka na 
mezideponii města u firmy KERAX, a. s. 
do částky 60.000 Kč vč. DPH za účelem 
přípravy pozemku pro výsadbu ovoc-
ného sadu města

5a/55R/2021 zápis do kroniky města Jevíčka 
za rok 2019 zpracovaný v elektronické 
podobě kronikářem Mgr. Miroslavem 
Šafářem

5b/55R/2021 provedení záchranného arche-
ologického výzkumu Regionálním mu-
zeem v Litomyšli v rámci stavebních 
akcí při rekonstrukci hasičské zbrojnice  
a vybudování areálu sběrného dvora za 
maximální částky 30.000 Kč a 45.000 Kč

6/55R/2021 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany na rok 
2021

7d/55R/2021 záměr prodeje části pozemku  
p. č. 143/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7g/55R/2021 záměr pronájmu budovy na po-
zemku p. č. st. 65 v k. ú. Zadní Arnoštov

8/55R/2021 cenovou nabídku firmy Metali,  
s. r. o., Útěchov 45, IČ: 62024655 na vý-
robu, dodávku a montáž manipulační-
ho žebříku na střechu bytového domu 
na ul. M. Mikuláše 551 v Jevíčku za cenu 
69.700 Kč bez DPH

9a/55R/2021 odpisy dlouhodobého majet-
ku Města Jevíčko v roce 2020 ve výši 
9.609.613 Kč

9b/55R/2021 odpisový plán dlouhodobého 
majetku Města Jevíčko v roce 2021 ve 
výši 9.686.290 Kč

Rada města Jevíčko přiděluje
3/55R/2021 odměnu řediteli ZUŠ Jevíčko  

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

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4b/55R/2021 odvolat radního Města Jevíčko 

Ing. Pavla Vykydala na jeho vlastní žá-
dost ke dni 31. 1. 2021 a doporučuje 
zvolit nového radního Města Jevíčko, 
kterým by byl Ing. Jaroslav Zezula

7a/55R/2021 schválit bezúplatný převod po-
zemku p. č. 5366 - trvalý travní porost  
v k. ú. Jevíčko-předměstí od společnosti 
Československá automobilová doprava, 
Ústřední autobusové nádraží, st. podnik 
„v likvidaci“ na Město Jevíčko

7b/55R/2021 schválit změnu subjektu vyková-
vajícího lesní práce a uzavřít spolupráci 
se společností Eral-Les, s. r. o., Svitavská 
500/7, 678 01 Blansko, IČ: 07481632

7c/55R/2021 schválit záměr prodeje části po-
zemku p. č. 2734 v k. ú. Zadní Arnoštov

7f/55R/2021 schválit kupní cenu ve výši 500 
Kč/m2 u pozemku p. č. 154/6 a cenu ve 
výši 300 Kč/m2 u pozemků p. č. 154/4, 
p. č. 1204/2 a p. č. 1205/7, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko pověřuje
2/55R/2021 vedoucího organizačního odboru 

jednáním s uživatelkou pozemků p. č. 
4464 a 4465 v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
které jsou v majetku města za účelem 
zjištění v jaké míře tyto pozemky využí-
vá vzhledem k tomu, že se nabízí mož-
nost jejich prodeje

7e/55R/2021 vedoucího organizačního  
odboru společně se starostou jed-
náním s majiteli pozemků p. č. 138/1  
a p. č. 216/1, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí o rozdělení pozemku p. č. 143/2  
v případě jeho prodeje tak, aby vlast-
nická hranice navázala na průběh vlast-
nické hranice severně od tohoto po-
zemku

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

Usnesení 55. schůze Rady města Jevíčko konané  
dne 11. ledna 2021

Poděkování za práci  
v Radě města Jevíčko

Dne 28. 12. 2020 byla obdržena písem-
ná rezignace Ing. Pavla Vykydala na 
funkci radního Města Jevíčko, a to na 
vlastní žádost ze zdravotních důvodů, 
který v zastupitelstvu města reprezen-
tuje "SDRUŽENÍ NAŠE JEVÍČKO 2018". 
Svoje působení ukončí ke dni 31. 1. 2021. 
Rada města odstoupení jmenovaného 
chápe a doporučila na místo odstupují-
cího radního zvolit Ing. Jaroslava Zezulu, 
který reprezentuje stejné sdružení jako 
odstupující radní. Ing. Zezulu zastupi-
telé na zasedání zastupitelstva města 
zvolili od 1. 2. 2021, aby vykonával funk-
ci radního, za odstupujícího Ing. Vyky-
dala. Ing. Vykydal, působil jako veřejný 
funkcionář v radě města od 1. 11. 2018 
a byl velice platným členem výkonného 
orgánu města. I nadále zůstává členem 
zastupitelstva města. Za jeho práci mu 
patří veliké poděkování, stejně tak mu 
děkujeme za jeho názory a návrhy, které 
přednášel na jednáních rady, přímočarost  
a racionalitu. Tímto bychom chtěli ještě 
jednou Pavlovi Vykydalovi poděkovat, 
přejeme vše nejlepší v jeho osobním ži-
votě a těšíme se na jeho další diskuze  
v rámci zasedání zastupitelstva.

 Radní města Jevíčko  
a tajemník MěÚ Jevíčko 

Kalendář Jevíčko 2021 
Nástěnný kalendář města Jevíčka s fotografiemi Miroslava Šárky lze zakoupit  

v prodejně Papírnictví Petry Bomberové, Galanterii Jany Martínkové  
a v úřední dny na pokladně Městského úřadu za cenu 150,- Kč.
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MUDr. Ivana Křížová 
neordinuje 12. 2. 2021

- druhý pátek  

MUDR. ŠEDRLOVÁ 
v únoru neordinujeme  
1. pátek v měsíci 5. 2.,

 interní ambulance neordinuje 
3. pátek v měsíci 19. 2.

 Postup k očkování proti COVID 
19 najdete na  

www.ordinaceplint.cz

Poděkování paní   
MUDr.  Janě Trčkové

Ráda bych touto cestou poděkovala naší 
paní doktorce Janě Trčkové za lidský přístup 
ke svým pacientům, ale zejména za pří-
kladný, profesionální přístup v této nelehké 
době, kdy všichni bojují s nemocí Covid – 
19. Zejména zdravotníci pracují s nasazením 
všech sil a obětavě pomáhají, jak jen to jde. 
A přestože je paní doktorka také maminka 
tří dětí, nebála se a začala testovat všech-
ny své pacienty, u kterých se projevily první 
příznaky této záludné nemoci. Díky tomu   
určitě zabránila dalšímu šíření v našem měs-
tě.
Dík patří také jejímu týmu – zdravotním  
sestrám Marii Komárkové a Janě Slámové, 
za jejich ochotu a obětavou práci.
Věříme, že až k nám doputuje vhodná oč-
kovací látka proti Covidu-19 budeme moci 
opět navštívit ordinaci naší paní doktorky  
a nechat se naočkovat.
 
Ještě jednou veliký dík všem zdravotníkům 
v první linii, vážíme si vaší práce a věříme, že 
brzy bude Covid – 19 za námi.

 Za vděčné pacienty  Lenka Horáková

Poděkování 
Touto cestou bych chtěla za své oddělení 
psychiatrie a psychoterapie Svitavské ne-
mocnice poděkovat SDH Jevíčko za ochotu, 
vstřícnost a rychlost doručení „sponek“ na 
respirátory pro náš zdravotnický personál. 
Velmi si jejich pomoci vážím.

 Hájková Simona, staniční sestra oddělení 
psychiatrie a psychoterapie 

Informace z kraje - V sále Jana Kašpara se začne 
očkovat v úterý 19. ledna

(18.1.2021) 
Pardubice - Poslední detaily uspořádání sálu Jana Kašpara v budově Krajského úřadu 
Pardubického kraje byly vyřešeny a v úterý ráno tak může začít očkování. Prozatím 
budou i vzhledem k nízkým dodávkám vakcín v provozu dvě očkovací jednotky, které 
tak nahradí stávající očkovací místa v areálu Pardubické nemocnice. Připravený sál si 
dnes prošel také hejtman Martin Netolický s poslancem Parlamentu České republiky 
Janem Řehounkem. Sál dnes navštívila také náměstkyně hejtmana Michaela Matouš-
ková.
 
„Sál Jana Kašpara je po technické a funkční stránce připraven. Dnes jsme řešili poslední 
technické detaily ve spolupráci s naší Nemocnicí Pardubického kraje a zítra spustíme dvě 
očkovací jednotky ze tří, které tak nahradí očkovací místo v areálu Pardubické nemocnice. 
V tuto chvíli nemá smysl spouštět všechny tři jednotky s kapacitou 240 očkovaných, jelikož 
nevíme, kdy obdržíme další vakcíny,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Ten si sál prošel s poslancem Janem Řehounkem. „Jsem rád, že náš kraj očkuje a je při-
praven otevřít očkovací centrum mimo areály nemocnic. Pan hejtman mne seznámil s ce-
lou krajskou očkovací strategií, která počítá s vytvořením celkem pěti center od 1. února 
a vytvořením dalších lokálních od 1. března,“ řekl poslanec Řehounek, který dnes navštívil 
také Pardubickou nemocnici. „Měl jsem možnost hovořit s vojáky z 21. základny taktického 
letectva z Čáslavi, kteří pomáhají našim zdravotníkům v rámci boje s pandemii Covid-19,“ 
dodal poslanec.
 
Podle náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaely Matouškové bude úterní oč-
kování ve znamení testovacího provozu. „Na úterý máme objednané praktické lékaře či am-
bulantní specialisty, kteří nám mohou dát mimo jiné zpětnou vazbu k samotnému provozu 
než se otevře sál veřejnosti. Samozřejmě je možné, že v průběhu prvního dne budeme ještě 
některé procesy ladit tak, aby vše bylo co nejlépe připraveno,“ sdělila Matoušková.

Aktuální informace k očkování naleznete na stránkách KrÚ Pk: https://www.pardubic-
kykraj.cz/ockovani
Pro pomoc s registrací k očkování proti Covid 19 je možné kontaktovat krajskou info-
linku: 466 026 466. Linka je v provozu v PO + ST 8 – 17 a v ÚT, ČT, PÁ 8 – 14. 

OČKOVÁNÍ PROTI COVID - 19  
PRO SENIORY NAD 80 LET

INFORMACE K REGISTRACI:
Kdo se může registrovat od 15. ledna 2021?

OSOBY STARŠÍ 80 LET. 
Dle vašeho zdravotního stavu a věku vám bude přidělen možný termín očkování.

Ostatní občané se mohou k očkování registrovat od 1. února 2021.

Jak se mohu zaregistrovat?
REGISTROVAT SE MŮŽETE  

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
https://crs.uzis.cz, nebo na bezplatné 

telefonní lince 1221
nebo u svého praktického lékaře.

Přesto si nevíte rady  
s registrací?

MŮŽETE SE OBRÁTIT NA SOCIÁLNÍ  
ODBOR MĚSTA JEVÍČKA,

NA PANÍ MARTINU ZIKMUNDOVOU  
V PONDĚLÍ A STŘEDU OSOBNĚ 

NEBO TELEFONICKY TEL.: 737 198 235
V ČASE 8 - 11 A 14.30 - 16.30 HODIN
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OkénkO dO zašlých časů aneb listOvání archivními nOvinami  
z depOzitáře městskéhO muzea

le bude jistě zajímat, že v Jevíčku v minulosti působil spolek malo-
chovatelů, jehož členové se zabývali chovem čistokrevné drůbeže  
a jiného drobného domácího zvířectva. Ani zahrádkáři nebyli po-
zadu, jejich schůze byly doplňovány odbornými přednáškami např. 
Ing. Radomíra Vlka z Vanovic – vyhlášeného zahradníka.      
Každá doba (ta minulá i dnešní) se potýkala s nezaměstnaností. 
Zimní měsíce byly z hlediska statistiky ty nejhorší. Předpokládalo se 
ale, že v jarních měsících při stavbě městského vodovodu se i pro 
tento problém najde řešení – budou nová pracovní místa. Musíme 
podotknout, že i když prezident republiky ve svém novoročním pro-
jevu hovoří o míru a klidu, ale určitě to nebylo tak idylické. Z tisku 
jasně vyplývá, že se naše země připravovala i na horší variantu 
dalšího života v sousedství vznikající Velkoněmecké říše. Pra-
covní síly i z Jevíčka byly přesunuty do pohraničních oblastí, jakým 
byl například Kralický okres. Jednalo se tzv. nouzové práce (zřejmě 
na budování opevnění v pohraničí).
Jiná informace se týká jevíčských nimrodů, ti se pochlubili svými 
úlovky z předchozího roku, jak je vidět byli to úspěšní lovci. Ulo-
veni tradičně byli bažanti, srnci, zajíci a škodná. Odstřelili i 119 kusů 
veverek (že by se ty zrzavé „potvůrky“ přemnožily?). A v dalším čísle 
„Jevíčska“ se lidé pozastavují nad tím, že v lese se nyní nenajde ani 
jediná veverka. Milovníky ptactva možná zaujme informace, že se  
v lesích kolem Jevíčka začal objevovat ptačí druh Brkoslav severní  
z čeledi havranovitých, jinak domovem v severských zemích. Tehdy 
se prý dle jejich výskytu dal i určit průběh zimy (přiletí-li v listopadu 
– bude tuhá zima, přiletí-li v lednu – zima bude mírná).
Oproti dnešním dnům působila v Jevíčku četnická stanice a řeši-
la, pro nás dnes nepochopitelné „incidenty“, jakým byla například 
krádež uhlí z vagonů na nádraží (my ten problém nemáme, topíme 
jednak jinými médii, a za druhé nemáme tu funkční nádraží). Četníci 
řešili i sousedské šarvátky (to je i dnešní problém, ale řeší to jiná in-
stituce). Je to někdy humorné čtení, ale je vidět, že našinec se nikdy 
nepoučí. Občasník nezapomíná ani na životní výročí významných 
občanů města, jakými byl i pan Mr. Ph. František Till a mnoho 
dalších, kteří se zapsali do paměti spoluobčanů hlavně svou činností 
v místním Sokolu nebo pěveckém sboru Ctibor, ale byli i činovníky 
dalších kulturních spolků ve městě.
Jak vyplývá z místního tisku, nebyl tento rok považován již za tak po-
klidný, jako ty předchozí. Spolek Červený kříž se asi řídil heslem: 
„Kdo je připraven, není překvapen“, a zahájil školení (teoretic-
ké i praktické) jak používat 
plynové masky. Lidé byli vy-
zváni, aby si je objednali pro 
svou potřebu. Co dodat? My 
máme dnes jiné potřeby – 
roušky. Podívejme se na bu-
dovatelskou činnost v ob-
lasti komunikací, nebyla to 
asi ani tehdy silná stránka, 
ale objevují se snahy spojit 
Malou a Velkou Hanou – vy-
budováním dálkové silnice  
v úseku Nectava – Dzbel, ale 
obec Kladky, přes jejíž kata-
str měla silnice vést nebyla 
nadšena, čekala ji totiž fi-
nanční zátěž.
Únorový občasník své čte-
náře asi nepotěšil, ale věděli, co je čeká – městský rozpočet pro 
rok 1937 vykazoval schodek ve výši 94 tis. Kč (vím, z dnešní-
ho hlediska to je směšná částka, ale tehdy ne). No a z čeho měl 
být uhrazen? No přeci zvýšením daní. Jednalo se o daň domovní, 
která byla zvýšena o 120% a těch ostatních, které vzrostly o 200%.  
A proč to? Město mělo v plánu vybudování „městského chudobince 
a chorobince“ za cca 400 tis. Kč., opravu komunikace k sanatoriu 
a několik dalších menších akcí (bohužel doba nepřála investicím,  
i když byl projekt chudobince zpracován, k realizaci nedo-

Vážení čtenáři,
jak jsme vám slíbili v prosincovém čísle zpravodaje, seznámíme vás 
opět s několika střípky z historie města a jeho občanů, které byly 
zachyceny místním tiskem. Upozornili jsme na to, že od 8. ledna 
1937 začal vycházet nový titul a to „Jevíčsko“. Tyto noviny se 
prezentovaly jako neodvislý občanský týdeník Jevíčska, Moravsko-
třebovska, Svitavska  
a Konicka. Tyto listy ale 
poskytovaly informace 
i z jiných lokalit, jakými 
byly Blanensko, Letovic-
ko, Kunštátsko i vzdále-
né Jihlavsko. Titulnímu 
listu vévodila fotografie 
z některého města – byla 
tu i fotografie jevíčského 
kostela ještě s neopra-
venou věží. Pravidelnou 
náplní novin byly rekla-
my podnikatelů – jejich 
umístění v novinách se 
prolínalo s psaným slovem, přičemž poslední straně ale dominovaly. 
A jak jinak začít nový rok 1937, než tištěným projevem prezidenta 
Československé republiky, Dr. Eduarda Beneše. Občany v něm ujiš-
ťoval, že ve své práci „chce jít do nastupujícího roku s klidnou a svěží 
myslí, pokračovat v politice míru a posilování ekonomiky“.  Sváteční 
období pominulo a v tisku se objevují běžné denní starosti. I když 
to dnes není aktuální, noviny se zajímaly například o průběh voleb 
ve městě. Titulek zněl: „V Jevíčku rozhodnou při volbách ženy“, 
bylo k nim registrováno jen 688 mužů, ale 1002 žen. Sice už nevím, 
jaký výsledek z voleb následně vzešel a zda opravdu ženy volily (bez 
vlivu silnějšího pohlaví), všechno je možné.
Jiné zajímavosti nás zavádí do tehdejší Masarykovy plicní lé-
čebny (dnešní OLÚ), v roce 1937 byl jmenován nový ředi-
tel léčebny MUDr. Martin Skyba, který dosud působil  
v sanatoriu v Pasekách. 
Další změnou byl od-
chod vrchního zahradní-
ka pana Karla Vágnera na 
odpočinek. Tento člověk 
se zasloužil o vybudování 
nádherného parku, kte-
rý udivuje dodnes svou 
kompozicí a harmonií  
(a můžeme ho obdivovat 
i dnes díky současným 
zahradníkům a jejich práci). Mimo jiné založil u léčebny i ovocné 
sady a zelinářsko-hospodářskou zahradu. Vše bylo účelné a potřeb-
né pro zásobování ovocem a zeleninou tohoto komplexu zdraví. Na 
chvíli se proto ještě vraťme k informaci o provozu a hospodářských 
výsledcích Masarykovy zemské plicní léčebny. Jsou tu vyčísleny ná-
klady na provoz (2.33 mil. Kč), ale ústav měl i vlastní příjmy z lesního 
a polního hospodářství a výnosy ze zeleninové zahrady a sadů. Hos-
podaření ústavu bylo označováno jako jedinečné v naší republice.
Pro jarní měsíce se připravovala výstavba další větve městského 
vodovodu v horní části města včetně prodloužení do obce Der-
flík (Víska u Jevíčka). Hovořilo se o zachycení silného pramene na 
bývalé Reifově pile, který měl posílit vodní zdroj pro město. Techni-
ku a pokrok nešlo zasta-
vit ani tehdy. K 1. 1. 1937 
bylo u poštovního úřadu 
v Jevíčku vedeno celkem 
276 posluchačů rádia ( je 
vidět, že Jevíčko nebylo 
tak docela odtrženo od 
denní reality ani tehdy). 
Současné místní chovate-
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šlo). Dnešní listování v archivním tis-
ku bychom mohli zakončit informací  
o instalování nových průsvitných hodino-
vých ciferníků na městské věži. Nasvětlen 
byl ale pouze ten, který směřoval do města.  
A úplným závěrem bychom se mohli podí-
vat i na to, jak se dělala reklama, např. na 
stavební materiál. Občasník z 22. 1. 1937 
radí, jak ze studeného sklepa udělat teplý 
chlév. 

Pokračování příště
   Mgr. Helena Ulčová, 

vedoucí Městského muzea Jevíčko

Z archivu p. Františka Plecha - Purkmistři a vedoucí města Jevíčka 1542-2014

1542 Ondřej Sedskoňů
1562 Jakub Vařečka
1570 Říha Pivnička
1573 Říha Soukeník
1574 Brekl Soukeník
1575 Jiřík Sádek
1576 Brekl Soukeník
1577 Ondra Mičán
1578 Jan Zynal
1579 Matěj Valšuba
1580–1582 Andris Plotnar
1583–1585 Brekl Soukeník
1586–1592 Tomáš Tyměš
1593–1595 Beneš Moltoš
1596–1597 Andris Bernart
1598–1599 Václav Konický
1600–1602 Jan Čech z Dobrušky
1603–1604 Andris Bernart
1605–1606 Tomáš Lazebník
1607–1611 Jiřík Wimberský
1612 Jan Čech z Dobrušky
1613–1614 Jakub Mečíř
1615–1617 Václav Bernart
1618 Jakub Mečíř
1619–1620 Jan Pernikář
1621 Václav Bernart
1622 Jakub Mečíř
1623–1624 Martin Kralický
1625 Václav Bernart
1626 Jan Pernikář
1627 Havel Plech
1628 Jakub Mečíř
1629–1631 Jakub Jablonský
1632 Jan Šilperský
1633 Havel Plech
1634 Jiří Kalous z Trnávky
1635 Kašpar Mertl
1636 Adam Kudla
1637 Jan Matoušů jinak Mertl
1638 Jiří Kalous
1639 Kašpar Mertl
1640 Jakub Jablonský
1641 Adam Kudla
1642–1643 Lorenc Linhart Chornický
1644 Jiřík Boskovský
1645 Lorenc Linhart
1646–1647 Kašpar Mertl
1648 Jiřík Boskovský

1649–1651 Kašpar Mertl
1652–1653 Jan Plech
1654–1656 Kašpar Mertl
1657–1660 Václav Mertl
1661–1662 Jan Plech
1663 Kašpar Mertl
1664 Valentin Pokorný
1665 Ondřej Frídl
1666–1668 Valentin Pokorný
1669–1671 Ondřej Frídl
1672–1673 Valentin Pokorný
1674 Jakub Plech
1675–1676 Ondřej Frídl
1677 Valentin Pokorný
1678 Jakub Plech
1679 Ondřej Frídl
1680–1682 Valentin Pokorný
1683–1686 Pavel Fiala
1687 Ondřej Frídl
1688 Jiřík Frey
1689 Daniel Sorby
1690 Jiřík Frey
1691 Ondřej Frídl
1692–1697 Jiřík Frey
1698–1699 Ondřej Frídl
1700 Daniel Sorby
1701–1702 Jiřík Frey
1703–1704 Sigmund Remer
1705–1707 Daniel Sorby
1708–1709 Matěj Dvořák
1710–1711 Jan Kudla
1712 Jiřík Frey
1713–1714 Sigmund Remer
1715–1716 Petr Sala
1717 Jan Cimprecht
1718–1719 Marek Nedomanský
1720–1723 Bartl Valyk
1724–1730 Jan Bernart Loucký
1731–1734 Antonín Angermüller
1735–1738 Antonín Loucký
1739–1741 Antonín Angermüller
1742 Franc Gröbner
1743 Adam Navrátil
1744 Lorenc Valík
1745–1750 Antonín J. Loucký
1751–1755 Karel Unzeitig
1756 Jiřík Šmídt

1757-1758 Franc Gröbner
1759-1763 Karel Unzeitig
1764-1766 Karel Foyt
1767-1768 Engelbert Sorby
1769-1770 Karel Unzeitig
1771-1773 František Lorenc
1774-1775 Kašpar Unzeitig
1776-1777 Václav Krejčí
1778-1779 Kašpar Unzeitig
1780-1785 Václav Krejčí
1786 František Růžička
1787 František Finsterle
1788 Mikuláš Pichler
1789-1792 Kašpar Unzeitig
1793-1801 František Růžička
1802-1814 Václav Krejčí
1805-1816 Bernart Šmídt
1817-1830 Felix Zezula
1831-1832 Vinzenz Woletz
1833-1847 Josef Fišer
1848-1849 J. A. Schramm
1850-1886 Ferdinand Otto
1887-1891 Ferdinand Navratil
1892-1897 MUDr. Jan Klimeš
1898-1919 Emanuel Sedláček
1920-1922 František Članěk
1923-1925 Theodor Kubíček
1926-1937 Alois Wolf
1938-1940 Tomáš Schiler
1940-1943 Johann Kiehsling
1944 Theodor Skácel
1945 Norbert Mazal 
1946-1947 Václav Skácel
1948-1953 Rostislav Hrabálek
1954-1966 Antonín Müller
1966-1973 Jan Staněk
1974-1985 Stanislav Žižka
1985-1990 Ing. František Vodák
1990-2006 Petr Spáčil
2006-2014 Ing. Roman Müller
2014 Dušan Pávek, dipl. um. 

Z archivu města Jevíčka, uspořádaného 
Ing. Jaroslavem Mackerlem, 

zapsal František Plech
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V loňském roce jsme pro děti připravili soutěž  
o nejhezčí Jevíčské Jezulátko

Soutěž byla zahájena 1. 12. 2020 a trvala do Tří králů 6. 1. 2021. Celkem se zúčastnilo 29 dětí, které poslaly opravdu 
krásně vytvořená Jezulátka, fantazie o umístění usmívajících Jezulátek jim nechyběla. Bylo milé, že Jezulátka přišla 
i z jiných měst a krajů. 
Tímto děkujeme všem zúčastněným, všem, kteří se na soutěži podíleli, Městu Jevíčko, TIC Jevíčko, za ZUŠ Jevíčko 
Renatě Štindlové, Městské knihovně Jevíčko.
Prosíme tímto výherce, aby si přišli převzít ceny za umístění v soutěži do TIC Jevíčko na Palackého náměstí č. 1,  
a to v týdnu od 8. do 12. února 2021 po předchozí domluvě na telefonu 736 752 611. Případně Vám můžeme ceny 
zaslat poštou na Vaši adresu.
Přikládáme foto vítězů, kategorie FB a výsledky odborné poroty:

2. Místo 
Viktorka Biberle, MŠ Jevíčko - koťátka
Valinka Biberle, MŠ Jevíčko - koťátka

3. Místo 
Agátka Bendová 
ZŠ Jevíčko 5. B

VÝSLEDKY ODBORNÉ POROTY:

1. Místo 
Sebík Oleárnik 4 roky

2. Místo 
Emma Bílková, ZŠ Jevíčko 2. A
Nella Bílková, ZŠ Jevíčko 2. A

3. Místo 
Zuzana Řehořová 5 let 
MŠ Jevíčko - kapříci

1. Místo 
Alžbětka Hloušková, 
ZŠ Brno - Chrlice, 2. B

VÝSLEDKY FB:
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S přibývajícím počtem zahraničních účastníků se neustále 
zvyšuje sportovní úroveň a popularita závodu. V loňském roce 
byla reportáž z našeho závodu odvysílána čt sport v průběhu  
10. etapy tour de France. V uplynulých čtyřiceti čtyřech roční-
cích startovalo v Jevíčku již 6446 mladých cyklistů. Zájem o start 
na jubilejním 45. ročníku „Závodu míru nejmladších“ je každým 
rokem větší. Pro letošní ročník jsme museli přistoupit k ome-
zení počtu startujících ze zahraničí i čR. K dnešnímu dni jsme 
potvrdili start 138 zahraničním cyklistům z patnácti zemí a 30  
vybraným cyklistům z čR. tento závod by nebylo možné úspěš-
ně zajistit bez pomoci provozovatelů ubytovacích a stravova-
cích zařízení v Jevíčku a blízkém okolí. Máme zajištěno ubytová-
ní pro cca 280 osob. Nyní vyřizujeme potřebná povolení závodu. 
Pro zdárný a bezpečný průběh závodu musíme zajistit pořada-
tele na trasu závodu. Zde se nám daří spolupráce s dobrovolný-
mi hasiči v obcích po trase jednotlivých etap závodu. V Jevíčku 
pak oceňujeme pomoc dobrovolných pořadatelů. Za Vaši po-
moc děkujeme a věříme, že bude pokračovat i nadále. Veškeré 
informace o závodu, jeho průběhu i doprovodném programu 
najdete na webu http://www.tjcykloklubjevicko.cz/. 

Z
Á
V
O
D
 M

ÍRU NEJM

LA
D
Š
ÍC

H

•   JEVÍČKO  

•

Závod míru  
nejmladších  
2021
JeVíčKo  7. - 9. 5. 

Slovinsko reprezentace

Rakousko reprezentace

Maďarsko reprezentace

Acrog-Tormans Belgie

CC Herning Dánsko

Team Aarhus           Dánsko

Westland   team Holandsko

South-East Holandsko

Cannibal Team Litva

Recykle for Life Norsko

Team Gottbus Německo

ŠG Trenčín MIX Slovensko

Chorvatsko reprezentace

Srbsko reprezentace

Slovensko reprezentace

Isorex Belgie

Team Roskilde Dánsko

Team Odense Dánsko

CC Forte Holandsko

De Jonge renner Holandsko

Port Hotels Španělsko 

Västergötland Švédsko

CC Copernicus Polsko

Česká republika

Ordiza s.r.o.

diabetologická ambulance

MUDr. Petr Žák Ph.D.

V Jevíčku byla otevřena nová diabetologická 
ambulance v prostorách Czech Blades, 
máme smlouvy se všemi zdravotními 
pojišťovnami.
Ordinační doba úterý, čtvrtek 16-19 hod.
Nutno se dopředu objednat na tel.:

            733 418 175
na objednání volat prosíme 
mezi 13 a 17 hod.

Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

S ohledem na situaci rozšíření nákazy COVID 19, se bohužel 
ruší detašované pracoviště na Městském úřadu v Jevíčku 
od ledna 2021 až do odvolání. Pokud se situace zlepší, bude 
opět detašované pracoviště Salvie na Městském úřadě v Jevíč-
ku dostupné pro veřejnost. Pokud nastane změna, budeme Vás  
o tom informovat. 
Odborné sociální poradenství poskytujeme telefonicky na tel. 
č.: 739 392 939, e-mail: fnukalova@seznam.cz nebo osobně  
ve Středisku sociálních služeb Salvia, z. ú. ve Svitavách.
Děkujeme za pochopení

Mgr. Ludmila Benešová, vedoucí Střediska sociálních služeb  
Salvia, z.ú.
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!!TVRDÉ DŘEVO!! Prodám palivové dřevo štípané 
měkké/tvrdé rovnané 50 cm/100 cm, 

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

e-mail: zouharhonza@email.cz.

Hledám domek, se zahradou nebo i pozemky, Úsobrno, 
Horní Štěpánov a okolí tak do 10 km. Platba hotově. 

Děkuji. 774 945 405.

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

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

(Facebook - Proč Ne band - oficiální stránky).

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

Tel.: 739 871 556.
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Ve spolupráci s ŘKF Jevíčko jsme přihlásili mobiliář v sakristii KNPM do ankety 
„Památka roku 2020“

1. kategorie: menší (rekonstrukce do 2 mil. Kč bez DPH)

Přihlášená památka:  mobiliář sakristie kostela Nanebevzetí Panny Marie
Číslo rejstříku ÚSKP: 65531/36-685 kredenční skříň na půdorysu písmene L

 38134/6-3065 dvě podokenní skříně, klekátko a kredenční skříň 

Vlastník památky: Římskokatolická farnost Jevíčko

Objekt, kde je památka umístěna:  kostel Nanebevzetí Panny Marie (ÚSKP: 38134/6-3065), ul. Kostelní, st. parc. č. 2, k. ú. Jevíčko-město

Umístění památky v objektu: sakristie

konvexně a konkávně tvarovanými dvířky a horní odkládací plochou. 
Ve spodní části skříně je umístěn původní dřevěný stupínek. Mobiliář 
sakristie se užívá k ukládání předmětů využívaných při bohoslužbách, 
rouch kněze a ministrantů.
 
Zdroje financování, rozpočet
Z důvodu časové náročnosti a technologických postupů byla realizace 
restaurování mobiliáře rozdělena na 2 etapy. V roce 2019 byly restauro-
vány dvě podokenní skříně, klekátko a kredenční skříň v levé části sakris-
tie. Na tuto akci byly převážně použity finanční prostředky z Programu 
regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR (příspěvek 166 000 Kč). 
Dále byla v roce 2019 získána dotace (ve výši 90 000 Kč) z Pardubického 
kraje z Podprogramu 3 – Podpora památkové péče na restaurování ko-
vových předmětů na mobiliáři. V roce 2020 se pak pokračovalo na cen-
trální kredenční skříni na půdorysu písmene L, na jejíž restaurování byly 
opět využity finanční prostředky z Programu regenerace MPR a MPZ 
Ministerstva kultury ČR (příspěvek 314 000 Kč). Celkové náklady na re-
staurování barokního mobiliáře sakristie představují částku 772 836 Kč, 
z toho 600 000 Kč bylo získáno na dotacích a 172 836 Kč uhradila Řím-
skokatolická farnost Jevíčko.

Závěrečný komentář a stručné zdůvodnění přihlášky
Barokní mobiliář sakristie představuje kredenční skříň na půdorysu 
písmene L (s vlastním rejstříkovým číslem ÚSKP: 65531/36-685) a dvě 
podokenní skříně, klekátko a kredenční skříň v levé části sakristie ( jsou 
nedílnou součástí kostela Nanebevzetí Panny Marie s rejstříkový číslem 
ÚSKP: 38134/6-3065). Tento mobiliář je autentickou součástí sakristie  
a byl vytvořen pro tento prostor na míru. Jedná se o hodnotné řezbářské 
práce z 1. poloviny 18. století, které se podařilo úspěšně restaurovat,  
a proto je Římskokatolická farnost Jevíčko přihlašuje do soutěže Památ-
ka roku 2020.

Zpracovala:
Ing. Lenka Porketová, členka pracovní skupiny 

pro regeneraci MPZ Jevíčko

Stručná historie a popis objektu
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku byl postaven v letech 1762 
– 1766 podle plánů Pavla Merty z Boskovic v pozdně barokním slohu 
na místě staršího strženého kostela. Do roku 1785 sloužil jako klášterní 
kostel augustiniánů, od té doby (z důvodu zrušení kláštera) je kostelem 
farním. V roce 1869 byl kostel poškozen požárem, který nejvíce zasá-
hl střechu a věž přiléhající k severní straně kostela. Ta byla obnovena 
teprve v roce 1937 podle návrhu Ing. arch. Jaroslava Mackerleho do 
současné podoby. 
Významnou součástí kostela je barokní mobiliář sakristie, který dokazu-
je vyspělost uměleckého řemesla v období baroka. Mobiliář se skládá  
z jednotlivých skříní tvořící ucelený celek tabernáklového typu s nástav-
bou. Spodní polovinu tvoří skříň s mírně konkávně prohnutými dvířky, 
za nimiž se nacházejí zásuvky, v její horní části se nachází odkládací 
deska. Horní polovinu skříně odsazenou od spodní desky představují 
ve spodní části zásuvky a nad nimi jednokřídlá dvířka, opět mírně kon-
kávně prohnutá. Uprostřed skříně je umístěna centrální konvexně tva-
rovaná skříňka, která vystupuje do prostoru a na níž se nachází kupo-
lovitý nástavec se soškou Ježíška. Po jeho stranách o patro níž klečí dva 
adorující andílci. Kratší levá strana je opatřena výklenkem, v kterém visí 
krucifix. Nad římsou skříně jsou po 
celém jejím obvodu osazeny zlace-
né akantové rozviliny. 
V levé části sakristie jsou pod okny 
umístěny dvě nízké skříně s dvou-
křídlými dvířky a horní odkládací 
deskou. V sakristii se dále nachází 
klekátko typu prie-dieu a kredenč-
ní skříň, z které se dochovala pou-
ze spodní polovina tvořená mírně 

Rok Akce obnovy Celkové náklady 
(vč. DPH) v Kč

z toho ŘKF 
v Kč

z toho dotace v Kč

2019 restaurování barokního mobiliáře sakristie – 1. etapa 190 545 24 545 166 000 MK

vícepráce na skříních pod okny a restaurování povrchu desky 37 825 37 825 0

kování mobiliáře sakristie 150 766 60 766 90 000 Pk

2020 restaurování barokního mobiliáře sakristie – 2. etapa 346 700 32 700 314 000 MK

vícepráce – sanace skrytých vad 47 000 17 000 30 000 město

celkem 772 836 172 836 600 000
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Společenská rubrika
leden 2021

Naši jubilanti: 

Pešková Anna
Přejeme hodně štěstí, zdraví  
a osobní spokojenosti.

Z našich řad odešli:

Parolková Radka
Rodině vyslovujeme upřímnou 
soustrast

Obec Biskupice
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

ÚHRADA POPLATKU ZA SVOZ TŘÍDĚNÉHO 
DOMÁCÍHO ODPADU A ZA PSA

Poplatek za svoz tříděného komunálního odpadu dle obecně závazné vyhlášky činí  
v roce 2021 na poplatníka 550 Kč. Třetí a další nezaopatřené dítě v rodině je od tohoto 
poplatku osvobozeno.
Poplatek za psa činí 150 Kč, za druhého a každého dalšího psa 200 Kč za rok. Občan, který 
dosáhl k 31. 12. 2020 65let platí za psa 100 Kč, za každého dalšího 150 Kč.

Prosíme občany, aby, pokud je to možné, upřednostnili platbu 
na účet č. 1283423349/0800. 
Jako VS uveďte číslo domu. Občané ze Zálesí uvedou před číslo domu 99 (např. Zálesí 5 
VS 995, Zálesí 36 VS 9936). 

V hotovosti lze platit v kanceláři OÚ v úředních hodinách. (Út a St 8h-11h  13h-15h)
Poplatky je nutné uhradit do konce dubna tohoto roku !!

Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou vyvěšeny na úřední desce 
na webu obce nebo jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 

Eva Smékalová, účetní obce

Vliv nového zákona o odpadech na odpadové hospodářství v Biskupicích
Od 1. 1. 2021 začal platit nový zákon o odpadech, který mimo jiné zvyšuje náklady obce na odpadové hospodářství, když již od 
letošního roku zvyšuje skládkovací poplatek o celých 60%.
Doposud platilo, že za jednu tunu odpadu uloženou na skládku platila 
obec 500,- Kč. Od roku 2021 je tato částka zvýšena na 800,- Kč a v dal-
ších letech bude dál značně narůstat, viz přiložený graf. Skládkovací popla-
tek je nezanedbatelnou nákladovou položkou odpadového hospodářství 
obce. Jedinou možnou cestou, jak enormnímu zvyšování nákladů předejít 
je systematicky snižovat produkci nevytříditelných odpadů. První potřeb-
né kroky k tomu naše obec již podnikla, když zavedla pytlový sběr plastů 
společně s elektronickou evidencí. Tyto kroky se za rok fungování systému 
ukázaly jako správné, když se v meziročním porovnání podařilo jak navý-
šit produkci vytříditelného plastu, tak zároveň i snížit produkci směsného 
komunálního odpadu na jednoho obyvatele o 25%. Obec tak bude pokra-
čovat v systematických změnách při nakládání s odpadem.
Děkujeme, že třídíte, pomáháte tak přírodě i vaší peněžence.

Filip Procházka, místostarosta obce
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Obec Chornice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
únor: 

 Františka Pohanková
 Miroslav Péč
 Alfréd Hickl
 Věra Vykydalová
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Informace z evidence obyvatel

Rok Stav
k 1. 1.

Počet 
narozených

Počet 
přihlášených 

k TP

Počet 
odhlášených 

z TP
Počet 

zemřelých
Stav 

k  31. 12.

2020 855 10 25 14 8 868

Místní poplatky 2021
Výše poplatků:
svoz komunálního odpadu  550,-- Kč základní výše
poplatek ze psů     90,-- Kč za prvního psa v rodinném domku a 
    135,--Kč za každého dalšího psa v RD
    200,-- Kč za prvního psa v bytě a 
    300,-- za každého dalšího psa v bytě
nájemné z pozemků  jako v roce 2020 

Podmínky pro slevy a osvobození se nemění.

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2021.

Upřednostňujte prosím bezhotovostní platbu na účet č. 5225591/0100, jako varia-
bilní symbol uveďte číslo popisné, případně do zprávy pro příjemce alespoň pří-
jmení poplatníka. Pokud nemůžete uhradit na účet, je možno zaplatit i v kanceláři 
OÚ v úředních hodinách dle aktuální situace.
     Jana Vyroubalová, účetní

Poděkování
Obec Chornice děkuje rodině 
pana Petra Lexmaula za po-
skytnutí krásného vánočního 
stromu, který byl ozdobou 
naší obce. 
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Projekt Zdravá výživa
Děti naší školy dostávají pravidelně dodávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků od firmy Bovys. Každoročně také připravujeme pro děti 
Dny zdravé výživy, kdy z dodaných druhů ovoce, zeleniny i mléka tvoříme zajímavé výrobky. Také letos jsme na 1. stupni ZŠ takový den 
zorganizovali. Kvůli hygienickým opatřením jsme ho pojala každá jinak ve své kmenové třídě. V 1. třídě ochutnávaly děti různé vzorky  
a poznávaly druh ovoce, ze kterého pochází. Nechyběl také mléčný koktejl s ovocnou příchutí jako příjemná tečka za celým programem.  
Ve 2. a 3. třídě došlo i na mixované smootie, kterému dodalo červené ovoce krásně sytou barvu. Zbývalo si už jen udělat společný přípitek 
 „Na zdraví“. Ve 4. a 5. třídě zase žáci napichovali ovocné špízy a podle své fantazie skládali obrázky z kousků ovoce. Ověřili jsme si, že jíme 
i „očima“ a záleží také na tom, jak si zdravé pochoutky naservírujeme. Máme radost z toho, že našim dětem vitaminové dobroty chutnaly 
a bavily je aktivity ohled-
ně jejich přípravy. Budeme 
se těšit na další společná 
setkání s novými nápady  
a chutěmi. Podobný pro-
jekt proběhl i na 2. stupni. 
Žáci se dozvěděli zásady 
zdravé výživy, význam 
pravidelného příjmu po-
travy a informace o důle-
žitých živinách v potravě, 
seznámili se s výrobou jo-
gurtu a jeho využitím, byli 
upozorněni i na problém 
poruchy příjmu potravy.
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Dne 17. 2. 2021 
uplyne 20 let, co od nás odešel 
drahý manžel, tatínek, bratr, 
švagr, strýc, 
pan

Zdeněk Srnec. 

S láskou vzpomínají manželka, 
dcery a sestry

Obec Jaroměřice

Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

V měsíci únoru své významné narozeniny oslaví:

ZDENKA ECLEROVÁ
LADISLAV JANOUŠEK
LUDMILA POSPÍŠILOVÁ
FRANTIŠEK PUDÍK

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

K jaroměřickým se přiřazují nové občanky:

JULIE BRENCUTOVÁ
ALŽBĚTA FILIPOVÁ
ELIŠKA MAHDALOVÁ
Holčičkám i rodičům přejeme zdraví  
a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustil: 

JOSEF BYTČÁNEK
JOSEF ŘÍHA
Vyslovujeme upřímnou  
soustrast pozůstalé rodině.

Pasování na čtenáře
Čtení a psaní jsou velmi užitečné dovednosti.  Když umíte číst, zvládnete přelouskat ná-
kupní seznam, vzkaz od maminky, televizní program, ale taky dlouhou knížku. Právě toto 
oceňují letošní druháčci na tom, že se už čtení naučili. Koronavirová krize znemožnila usku-
tečnění plánovaného „pasovacího výletu“, ale také obvyklé slavnostní pasování s rodiči  
a blízkými. Aby z triček připravených na výlet s Kukym nevyrostli, s pasováním jsme neotá-
leli a vzhledem k epidemiologickým opatřením jsme pasování  omezili na setkání ve třídě 
v úzkém kruhu, jen děti s paní 
učitelkou a knihovnicí. Udá-
lostí nás provázela kniha, jak 
jinak. Začátek příběhu o poš-
tovní zásilce bez zpáteční ad-
resy, ve které je živý tučňák, 
přečetli druháčci sami. Knížku 
„365 tučňáků“, o rodině, která 
takovýto balíček dostává ka-
ždý den po celý rok, jsme ale 
během společného setkání 
zvládli přečíst celou.
Náš záměr, udělat pasování 
jinak, se vlastně naplnil, i když 
ne způsobem, který jsme si 
přály. O tradiční knížku z pro-
jektu Knížka pro prvňáčka ale děti nepřišly. Získaly i průkazku do knihovny a staly se tak 
jejími čtenáři. Dostaly také tričko, které je bude upomínat na výlet, na který nemohly jet, 
a na tento hodně zvláštní rok.

Trilogie o bráchovi
V prosinci loňského roku spatřila světlo světa nová kniha Pavla Kyseláka s názvem Šobola 
po bráchovi. Její autor, člen Obce spisovatelů ČR, tak navázal na své předchozí tituly: 
Čmikání na bráchu a Bráchova krapalice.
Třetí knihou tak završil námětovou vzpomínku na svého bratra Jana, který 1. září 1970 
tragicky zahynul při havárii mezi obcemi Chornice a Lázy. Do jeho trambusu narazil  
z protisměru jedoucí autobus s bezohledným řidičem, který tzv. řezal zatáčku. 
V osudné vteřině tak byly bratrovy životní stránky navždy dopsány. Odešel mlád ve věku 
24 let.
Celá trilogie obsahuje další životní vzpomínky. Vybrané příběhy a fejetony autor uvádí  
ve své rodné malohanáčtině. Ústřední postavu těchto statí vytváří jevíčská tetička Mařka, 
která je a vlastně není.

 Jana Dostálková

Svoz BIO odpadu
V letošním roce jsme začali svážet BIO odpad v hnědých popel-
nicích, přímo z domácností. Přestože v obci třídíme odpady již 
několik let, potýkáme se se stejnými problémy jako obce, které 
v loňském roce začínaly. Odpady z hnědé popelnice směřují pří-
mo na kompostárnu, a proto odpad do nich ukládaný není mož-
né dávat do igelitových pytlíků nebo igelitových tašek. PLASTY 
prostě do BIO odpadu NEPATŘÍ. Dodržujte, prosím, toto jedno-
duché pravidlo a předejdete komplikacím s vývozem svých po-
pelnic. Pracovníci svozové firmy mohou Vaši popelnici ponechat 
nevyvezenou, pokud zjistí, že obsahuje odpady, které do ní ne-
patří.
Upozorňujeme také na skutečnost, že popelnice na tříděný odpad, tedy i na BIO odpad 
mají nosnost 90 kg odpadu. U plastu a papíru to většinou není problém, odpady jsou  
objemné ale ne příliš těžké. Mokrá tráva, nahnilá jablka a další BIO odpad nemusí být moc 
objemný, ale vzhledem k velkému obsahu vody v odpadu je dost těžký. Dbejte tedy, aby 
Vaše popelnice nebyly přetížené. Hrozí jim při výsypu poškození, mnohdy i totální zničení.

Mgr. Iveta Glocová, starostka

Svoz BIO odpadu 

V letošním roce jsme začali svážet BIO odpad v hnědých popelnicích, přímo z domácností. Přestože 
v obci třídíme odpady již několik let, potýkáme se se stejnými problémy jako obce, které v loňském 
roce začínaly. Odpady z hnědé popelnice směřují přímo na kompostárnu, a proto odpad do nich 
ukládaný není možné dávat do igelitových pytlíků nebo igelitových tašek. PLASTY prostě do BIO 
odpadu NEPATŘÍ. Dodržujte, prosím, toto jednoduché pravidlo a předejdete komplikacím s vývozem 
svých popelnic. Pracovníci svozové firmy mohou Vaši popelnici 
ponechat nevyvezenou, pokud zjistí, že obsahuje odpady, které 
do ní nepatří.  

Upozorňujeme také na skutečnost, že popelnice na tříděný 
odpad, tedy i na BIO odpad mají nosnost 90 kg odpadu. U plastu a 
papíru to většinou není problém, odpady jsou objemné ale ne 
příliš těžké. Mokrá tráva, nahnilá jablka a další BIO odpad nemusí 
být moc objemný, ale vzhledem k velkému obsahu vody v odpadu 
je dost těžký. Dbejte tedy, aby Vaše popelnice nebyly přetížené. 
Hrozí jim při výsypu poškození, mnohdy i totální zničení. 

    Mgr. Iveta Glocová, starostka 
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Putování za Ježíškem
Jen velmi zřídka se stane, že se třída v hodině tělocviku vydá na 
výstavu.  V předvánočních Jaroměřicích se to ale podařilo a žáci se 
podle mapy vypravili najít na patnácti místech osmnáct nejrůzněj-
ších betlémů. Touto trasou putovala také školní družina, mateřská 
školka a v neposlední řadě spousta rodin, dětí a našla se také řada 
dospělých, která si hledáním betlémů zpestřila předvánoční nebo 
novoroční procházku. 
Tradiční zobrazení novorozeného Ježíška s Pannou Marií, Josefem 
a zvířaty ve chlévě, nad nimiž dlí hvězda, oznamující radostnou 
událost, bylo v Jaroměřicích k vidění v nejrůznějších variantách. 
Zástupy postav v papírových betlémech Jarmily Haldové, Naděždy 
Kotrčové, Josefa Lady nebo neznámého autora se střídaly se stříz-
livějšími pracemi na papíru Karla Franty nebo Lucie Ernestové, kteří 
si vystačili s několika málo postavami. Vystaveny byly také tři bet-

Letecká tragédie na Lavičné 
roku 1961 - výzva

Pro připravovanou výstavu hledáme pamětníky letecké 
havárie, která se stala na Lavičné 18. dubna 1961. Pokud 
máte nějaké vzpomínky, fotky nebo dokonce předměty, 
které se vážou k samotné tragédii nebo jejímu připomíná-
ní, prosím, obraťte se na nás. 
Předem děkujeme!

Obecní knihovna

lémy z kukuřičného šustí, autorek Naděždy Parmové a Miloslavy 
Zatloukalové, z nichž každý měl osobité aranžmá. V Jaroměřicích 
by to nešlo bez betlémů paličkovaných, tentokrát z tvorby Ilony 
Pešové a Anny Reibové. Textilní materiál zvolila také paní Škovrán-
ková, která jednotlivé postavy uháčkovala. Jediný dřevěný kousek 
zapůjčila paní Vymětalová. Vystaven byl také keramický betlém, 
který Jana Trantírková věnovala knihovně. Raritní materiál zvoli-
li manželé Dosedělovi, kteří vyrobili betlém ze zubařského vosku  
a také pan František Chlup, autor nejmenšího betlému. Ten se celý 
vešel do makovičky.
Děkujeme Vám za nadšení, s kterým jste se na pouť po betlémech 
vydali, i za všechny milé reakce. Děkujeme také za ochotu všem, 
kteří svá díla zapůjčili a i těm, kteří nám umožnili ve svých oknech 
a výlohách betlémy vystavit.  Poděkování patří také firmě S-Cart za 
poskytnutí odměn pro soutěžící.



Jevíčský zpravodaj

www.jevicko.cz

20 /  Únor 2021

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

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

602 735 399
516 474 602

NONSTOP
Marxova 1a
Moravská
Třebová

tel.: 461 316 312

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
POHŘEBNÍ ÚSTAV

www.pohrebniustavholub.cz

Koupím dům se zahradou, horší stav nevadí. 
M. Třebová, Jevíčko, V. Opatovice, Jaroměřice 
a okolí tak do 20 km. Platba hotově. Děkuji. 

Tel.: 774 765 437. 


