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Podpora ukrajinských přátel
Vážení spoluobčané, milí čtenáři zpravodaje,
úvodník Jevíčského zpravodaje většinou patří novinkám a zají-
mavostem z našeho města na poli kulturním, vzdělávacím a spo-
lečenském. Často v něm informujeme o rozvojových projektech 
města a našich záměrech. Dubnový úvodník jsme se rozhodli 
zcela logicky věnovat událostem na Ukrajině, které v nás 
všech vyvolávají přirozené obavy, strach a vztek, ale také velkou vlnu vzájemnosti  
a solidarity s těžce zkoušeným ukrajinským národem. Jeho příslušníky všichni známe, 
žijí u nás a dlouhodobě se bez jejich pracovitých rukou neobejde v naší zemi celá řada 
odvětví. V minulosti jsme na Ukrajině navázali i oficiální kontakty, meziobecní spolupráci, 
která se před pandemií covidu dařila úspěšně naplňovat. „Naši Ukrajinci“ ze Zakarpatí 
jezdili k nám, my zase k nim, abychom okusili jejich pohostinnost. 
Zastupitelstvo města Jevíčko formou usnesení odsoudilo invazi ruských vojsk na území 
Ukrajiny jako suverénního státu a vyjádřilo podporu ukrajinskému vedení a lidu v jejich 
boji za svobodu a územní celistvost své země. Současně byla schválena finanční pomoc 

do 200 tis. Kč zacílená k naší partnerské obci Korytňany 
v Užhorodské oblasti. Město oslovily společnosti Czech 
Blades a MarS s poskytnutím významné finanční část-
ky a materiální pomoci ukrajinským přátelům. Přispěli 
i soukromí dárci. Velmi si toho vážíme a včasnou po-
moc oceňujeme. Také nás těší, že dodávky materiální 
pomoci a ochranného taktického materiálu doputovaly 
bezprostředně na místo určení díky logistické spolupráci 
jevíčských skautů se svými přáteli v Užhorodě, což máme 

potvrzeno. Z Jevíčka Do Užhorodu a pak dále do Kramatorsku a Poltavy odjely již v první 
polovině března dvě velké dodávky skautské potravinové a materiální pomoci.
Město Jevíčko dále ve spolupráci s hasiči, skauty a Rodinným centrem Palouček vyhlásilo  
od 1. března humanitární sbírku pro Ukrajinu. Materiál byl pravidelně vybírán na odbě-
rovém místě ve výjezdovém objektu hasičů v ulici Na Rybníku. Zapojili se členové našich 
spolků. Následně byl přes centrální sklad v České Třebové odesílán prostřednictvím 
Pardubického kraje v rámci humanitárních konvojů na potřebná místa. Vítány byly 
především potřeby pro nouzové přenocování, obvazový a fixační materiál, hygienické po-
třeby, zánovní teplé oblečení a trvanlivé potraviny. Za pomoc našich spoluobčanů jmé-
nem našich ukrajinských přátel děkujeme. Na následujících řádcích pak přinášíme stručné 
shrnutí aktuální situace a důvodů ruské agrese vůči svobodné Ukrajině, jak je formuloval 
poslanec Jan Bartošek a s jehož pohledem se jako vedení města ztotožňujeme.
„Co se stalo? 24. února vtrhla mohutná ruská armáda, aktivně podporovaná Bělorus-
kem, na území suverénní a svobodné Ukrajiny. Kreml to vidí jako: „speciální vojenskou misi  
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k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny“. Ale to, co Rusko 
rozpoutalo, není žádná vojenská mise nýbrž regulérní válka, 
ve které umírají nevinní civilisté – i ženy a děti. Jde o zločin 
proti míru a porušení mezinárodního práva. Ukrajina nemá 
žádné jaderné zbraně. Na rozdíl od Ruska, které již začalo 
celému světu vyhrožovat jejich použitím.
O co Rusku jde? Rusko chce dobýt Ukrajinu, sesadit a zajmout její vládu v čele s pre-
zidentem Zelenským a udělat z Ukrajiny svého vazala nebo přímo ruskou provincii. Je 
možné, že pokud by bylo úspěšné, bude mít tendenci tento scénář opakovat v Moldávii, 
Gruzii či Pobaltí. Jaký je současný stav válečných operací? Je zjevné, že ruská armáda 
nepostupuje tak rychle a úspěšně, jak si plánovala. Svoji roli hraje ruské podcenění 
protivníka, špatná taktika (např. nekrytí zásobovacích kolon) i nasazení vojáků základní 
vojenské služby proti vysoce motivovaným ukrajinským obráncům. Důležitá je také silná 
vojenská pomoc států NATO a Evropské unie, které dodávají Ukrajině zbraně a finance  
a zároveň uvalily na Rusko extrémně tvrdé sankce. Mnoho analytiků tvrdí, že Rusko není 
připraveno na dlouhou válku, která je extrémně finančně náročná. Je ale nutné říct, že 
válečné zprávy v médiích mohou často ukazovat pouze jednu část reality a s jistotou 
nelze tvrdit, jaký bude vývoj situace v dalších týdnech. Ukrajinci, kteří teď statečně bojují,  
a mnozí i umírají, vlastně bojují o svobodu a budoucnost celé Evropy.
Co s tím děláme my? Česká republika spolu s USA figuruje už skoro rok na oficiálním 
ruském seznamu nepřátelských zemí. Důvod byla naše reakce na teroristický útok rus-
kých tajných agentů ve vojenském skladu ve Vrběticích. Aktuálně ale Rusko seznam svých 
nepřátel rozšířilo na všechny, kdo aktivně pomáhají svobodné Ukrajině. Proto nyní hlavní 
otázkou není, zda budeme či nebudeme v konfliktu s Ruskem, ale zda naše země i nadále 
zůstane svobodnou suverénní zemí, která si sama rozhoduje o své budoucnosti. Česká 
vláda na agresi Ruska zareagovala velmi rychle a stala se jedním z lídrů protire-
akcí na válku v celé EU. Česko zahájilo masivní dodávky zbraní a vojenského vybavení  
v hodnotě stamilionů Kč na základě žádosti ukrajinské vlády. Našimi vojáky jsme posílili  
a budeme dále posilovat východní křídlo NATO (Pobaltí, Slovensko či Polsko). Rusku jsme 
uzavřeli náš vzdušný prostor a vládní instituce systematicky pracují na sankcích vůči Rusku 
v ekonomické, hospodářské ale i sportovní a kulturní oblasti.
Prioritním úkolem našeho státu je samozřejmě ochrana životů a zdraví občanů ČR. 
Do Česka putuje velká vlna uprchlíků z Ukrajiny, která může dosáhnout i několik set ti-

síc osob, převážně žen a dětí. Naše země se bezpochyby  
i o tak vysoký počet lidí dokáže postarat a chceme se o ně 
postarat. Je jisté, že bude potřeba kvalitní spolupráce s kraji  
a obcemi, abychom se o tyto oběti ruské agrese zvládli 
postarat. Ministerstvo práce a sociálních věcí již přijalo 
řadu konkrétních opatření na pomoc Ukrajincům a jejich 
rodinám, které jsou v ČR, naše Ministerstvo zemědělství 
zase pomáhá uprchlíkům najít práci.
Naprosto zásadní je naše členství v EU a NATO, kte-

ré naši zemi chrání před ruskou agresí. České státní orgány začínají intenzivně praco-
vat na tom, abychom se důsledně zbavili silně rizikové energetické a surovinové 
závislosti na Rusku. Na zachování bezpečnosti naší země a ochrany životů a zdraví 
občanů České republiky dnem i nocí intenzivně pracují orgány státní správy. Ale je to 
i na nás všech, na každém občanovi. Prosím, apelujte na lidi, aby si ověřovali infor-
mace, které získávají. Aby šířili jen zprávy z důvěryhodných zdrojů a aby upozorňovali 
například na řetězové e-maily, které jsou většinou založeny na dezinformacích a lžích. 
Zkrátka, abychom aktivně bojovali proti kremelské válečné propagandě. A na závěr jed-
na prosba – nesnižme se k nějakým postihům vůči Rusům žijícím v Česku. Mnoho 
z nich s Putinem nesouhlasí, nepáchejme ještě větší zlo, než způsobil Putin. Ano, vál-
ka na Ukrajině bude mít na naši zemi dopady, ale pokud budeme mít víru v sami sebe  
a naši zemi, tak vše zvládneme.“
Sláva Ukrajině! Sláva hrdinům! Mír Ukrajině a celému světu!

Za radu města Jevíčko Dušan Pávek, starosta a Miroslav Šafář, místostarosta

Společenská rubrika 

Blahopřejeme občanům Jevíčka,  
kteří v měsíci dubnu 2022 
oslaví významné životní jubileum

Jan Khýr
Růžena Schupplerová
Miloslava Rejdová
Jana Vojtěchovská
Jaroslav Deutsch
Bohuslav Wolf
Olga Churá
Jaroslava Jašková
František Stejskal
Aloisie Kalandrová

ODEŠLA, JAKO KDYŽ ODEJDE SLUNCE
ZA VZDÁLENOU HORU

A VEZME S SEBOU VŠECHNO SVĚTLO.

DNE 31. 3. 2022
UPLYNUL ROK OD ÚMRTÍ
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   PANÍ

JINDRY ŠTINDLOVÉ

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
BOHATÝ KULTURNÍ PROGRAM, MĚSTSKÝ JARMARK

13. - 14. 8. 2022

         ˇ          ˇ             ´       Tradicní Jevícská pout 

DĚKUJEME VŠEM,
KTEŘÍ SI NA NI VZPOMENOU

SPOLEČNĚ S NÁMI.

MANŽEL
A SYNOVÉ S RODINAMI
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Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 41. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
41.  zasedání  Zastupitelstva města Jevíč- 
ka, 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: 11. 04. 2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  16. 03. 2022

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

 

Informace z matriky – vítání dětí
Město Jevíčko, Sbor pro občanské záležitosti na den 24. 04. 2022 naplánovalo vítání no-
vých občánků. 
V termínu do 13. 04. 2022 si mohou rodiče požádat o přivítání nově narozeného dítěte. 
V případě, že mají o přivítání zájem, žádám, aby se dostavili na matriku a vyplnili připravený 
formulář. Týden před vítáním jim bude do schránky doručena pozvánka s konkrétní hodi-
nou konání akce.  

Město Jevíčko i nadále vyplácí finanční příspěvek na narozené dítě, které je přihlá-
šeno k trvalému pobytu v Jevíčku. Je však nutné, aby se rodiče dítěte sami osobně 
dostavili (bez vyzvání matrikářky) na Městský úřad Jevíčko, matriku a po předložení 
rodného listu jim bude příspěvek vyplacen.

Případné dotazy zodpoví pracovnice matriky osobně nebo na tel. čísle 464 620 515.
                Jaroslava Jeřábková

MUDr. Jana Trčková 
Neordinuje

28. 3. 2022 - 4. 4. 2022,
sestra v ordinaci přítomna.

MUDr. Ivana Křížová
Neordinuje - druhý pátek  

8. 4. 2022 

      

ROZHOVOR
Vážení čtenáři, tentokrát vám přinášíme rozhovor se dvěma temperament-
ními ženami. Duo Edita Frumoltová a Lucie Švagerová, nebo také LAMA 
REKLAMA. My se známe po pracovní stránce velmi dobře, protože každý 
měsíc úzce spolupracujeme na zpravodaji. Dnes bychom tyto dámy rády 

představily širší veřejnosti, i když na poli reklamní práce nejsou žádnými začátečnicemi.

Ahoj holky, nejdřív nás zajímá, jestli jste se potkaly až v práci, nebo vás pojí přátelství 
již z dřívější doby?
Ahoj, poznaly jsme se v práci a to v reklamní agentuře Rustika. Předtím jsme se neznaly. Teď 
již spolu pracujeme asi 15 let.

Můžete prosím nejen nám, ale hlavně čtenářům přiblížit 
náplň práce reklamní agentury?
Zabýváme se výrobou reklamy a tiskem. Navrhujeme a ná-
sledně vyrábíme nejrůznější tiskoviny – od vizitek, letáčků, 
pozvánek, svatebních oznámení, kalendářů až po brožurky, 
katalogy, knihy. Dále potiskujeme textil, tzn. trička, mikiny, 
bundy, pracovní oděvy, látkové tašky, reklamní předměty 
jako jsou např. tužky, hrnky, igelitové tašky. Výroba reklamy 
zahrnuje tabule, plachty, polepy aut, výloh, malování nápisů 
na fasádu, výrobu samolepek. Dále ještě nabízíme razítka.

Vzpomínáte rády na nějakou konkrétní zakázku, jste hrdé na nějaký svůj autorský 
výrobek či nápad?
Těší nás pohled na projíždějící auto s naším polepem :-) S výsledky naší práce se setkáváme 
např. v obchodě – výrobky pro firmu Moravec. Jako prestižní bereme i to, že zpracováváme 
zpravodaj pro Město Jevíčko a Velké Opatovice.

Je činnost vaší firmy zaměřena na firmy s velkým odběrem zboží, nebo u vás nalezne 
vhodný produkt i zákazník, který chce osobní dárek v množství jednotek kusů?
Naše služby jsou pro firmy i jednotlivce. Lidé si u nás můžou objednat drobné dárky jako 
jsou trička a hrnky s vlastní fotkou, nebo pozvánky na narozeniny či etikety na vlastní sli-
vovici.

Musí mít zákazník konkrétní vizi, nebo mu s nápadem, návrhem a konečným vzhle-
dem produktu pomůžete?
Určitě mu rádi poradíme :-) Stává se, že má zákazník černobílou představu a potom odchází 
spokojen s verzí barevnou :-) 

Na to vlastně navazuje i další otázka, jste rády, když zákazník ví co chce, nebo je pro 
vás zajímavější práce, kdy můžete zhmotnit vlastní vize a nápady?
Přání zákazníka je vždy na prvním místě, ale snažíme se doplnit o naši vizi. 

Pokud se mezi čtenáři objeví případný zákazník, najde vás v pracovní dny na adrese 
vaší provozovny? 
Od 1. 4. nás najde na nové adrese a to na Kostelní ulici 40, vedle kina Astra, v pondělí  
- pátek 8 - 15.30 hodin ( jiný čas po telefonické domluvě). Těšíme se na všechny.

Je tu jaro, čas nových začátků, a proto nás zajímá, zda i vy v této době chystáte ně-
jaké novinky?
S jarem vstupujeme do nových prostor, chystáme pořízení nové technologie na plnoba-
revný potisk triček. Už se na to moc těšíme. Také připravujeme nejrůznější akční nabídky.

Děkujeme za rozhovor a přejeme krásné jaro a úspěšný rok!
TIC Jevíčko
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/81R/2022 program 81. schůze rady města 

dne 24. 1. 2022
2b/81R/2022 spoluúčast města vyvěšováním 

vlajky na budově MěÚ na akci „Vlajka 
pro Tibet“ ve stanovených termínech 
do konce roku 2024

3a/81R/2022 znění smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor kulturního domu v Zadním 
Arnoštově

4a/81R/2022 ceník na rok 2022 ke smlouvě  
o odstranění odpadů na skládce S-OO3 
Březinka II mezi Městem Jevíčko a spo-
lečností P-D Refractories CZ a. s., Velké 
Opatovice

5/81R/2022 dodatek č. 1 vnitřního platového 
předpisu s účinností od 1. 2. 2022

7a/81R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2013871/VB/3 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín na zřízení věcného břemene - 
služebnosti na pozemku p. č. 5429, p. 
č. 5428/1, p. č. 1721/3, p. č. 5425, p. č. 
4598, p. č. 2550/7, vše v k. ú. Jevíčko-
-předměstí, jednorázovou náhradu za 
zřízení výše popsaných práv odpovída-
jících věcnému břemeni ve výši 10.000 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

7b/81R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2013871/VB/15 mezi 
Městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 2553/1  
a p. č. 2553/4, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí, jednorázovou náhradu za zřízení 
výše popsaných práv odpovídajících 

věcnému břemeni ve výši 1.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

9/81R/2022 zápis do kroniky města Jevíčka 
za rok 2020 zpracovaný v elektronické 
podobě kronikářem Mgr. Miroslavem 
Šafářem

Rada města Jevíčko pověřuje
2a/81R/2022 velitele MP Jevíčko zajištěním 

cenových nabídek na koupi orientační-
ho radaru pro měření rychlosti a navrhl 
vhodné místo pro jeho umístění na ul. 
Svitavská

3b/81R/2022 starostu a místostarostu kompe-
tencí rozhodnout o bezplatném proná-
jmu v případě využití prostor kulturního 
domu v Zadním Arnoštově pro neko-
merční účely a pro veřejné akce pořá-
dané pro občany Zadního Arnoštova, 
Mařína a Jevíčka

3c/81R/2022 správce kulturního domu v Zad-
ním Arnoštově podepisováním smluv  
o nájmu pro kulturní dům v Zadním  
Arnoštově

3d/81R/2022 Ing. Mlčochovou aktualizací ce-
níku města za poskytované služby, dle 
schválených podmínek

4b/81R/2022 investičního technika zajiště-
ním nabídek na zpracování projektové 
dokumentace rekonstrukce příjezdo-
vé komunikace k osadě Mařín na po-
zemku p. č. 2799 v k. ú. Zadní Arnoštov  
v koordinaci se Státním pozemkovým 
úřadem

Rada města Jevíčko souhlasí
8/81R/2022 s uzavřením nájemní smlouvy na 

kryté stání pro dodávkové vozidlo o vý-
měře 24 m² u BD Svitavská 838 v Jevíč-
ku za částku 500 Kč/měsíčně

Rada města Jevíčko uděluje
6/81R/2022 souhlas žadateli dle zápisu ke 

snížení nivelety chodníku ve vlastnic-
tví města Jevíčko a o 3 metry rozšíření 
stávajícího nájezdu do garáže před RD  
č. p. 579 na ul. Slunečná z místní komu-
nikace z důvodu vybudování nového 
parkovacího místa na soukromém po-
zemku p. č. 519/36 v k. ú. Jevíčko-před-
městí vedle RD č. p. 579 s podmínkou, 
že nový nájezd bude proveden na ná-
klady žadatele a za podmínek, které 
jsou v souladu s podmínkami pro ko-
munikační připojení. Nájezd bude zří-
zen se zpevněním, které vyhovuje před-
pokládanému zatížení a bude dodržen 
charakter a vzhled chodníku. Než bude 
provedena vlastní realizace, žadatel si 
vyřídí veškerá potřebná vyjádření pro 
provedení stavby, která budou předlo-
žena radě města před realizací

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
2c/81R/2022 schválit spolufinancování měs-

ta ve výši 10 % z poskytnuté dotace, 
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem 
Jevíčko a organizací Tenis-CIub Jevíč-
ko, z. s., Okružní I 637, 569 43 Jevíčko,  
IČ: 47487437 a souhlas k podání žádos-
ti o poskytnutí dotace na rekonstruk-
ci povrchu tenisových kurtů v areálu 
Žlíbka v rámci dotačního investičního 
programu Národní sportovní agentury 
č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť  
a zázemí - Kabina 2021 - 2025

Rada města Jevíčko nedoporučuje zastupi-
telstvu města
7c/81R/2022 schválit prodej části pozemku  

p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí
Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 

Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta

Usnesení 81. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. ledna 2022

 
 

Rada města Jevíčko schvaluje
1/82R/2022 program 82. schůze rady města 

dne 7. 2. 2022
2/82R/2022 záměr pronájmu části pozemku  

p. č. 154/12 v k. ú. Jevíčko-předměstí
3a/82R/2022 nákup květin a materiálu pro 

výsadbu 23 velkoplošných květinových 
truhlíků, 4 ks květinových věží včet-
ně jejich osázení a přepravy na místo  
určení, truhlíky i věže budou umístěny 
na veřejná prostranství města v roce 
2022 a pověřuje starostu zajištěním ob-
jednávky od společnosti Zahradnictví 
Jurka, Deštná 121, 679 61 Letovice do 
výše nákladů 63.000 Kč bez DPH

3b/82R/2022 poskytnutí finančního příspěv-
ku ve výši 50.000 Kč na základě ve-
řejnoprávní smlouvy Římskokatolické 
farnosti Jevíčko na výměnu krytiny na 
budově fary

3c/82R/2022 snížení nájmu žadatelce dle zá-
pisu v bytě č. 4 na ul. M. Mikuláše 551 
ve výši 4.000 Kč z důvodu velmi vyso-
ké vlhkosti a vzniku plísní na období  
1 - 3/2022

4a/82R/2022 provedení vyčištění zaneseného 
koryta Žlíbeckého potoka v úseku dle 
zápisu v částce do 20.000 Kč

4b/82R/2022 cenovou nabídku firmy Ing. Jan 
Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy na 
technický dozor objednatele pro akci 
„Stavební úpravy bytového domu Ne-
rudova 529“ ve výši 40.000 Kč bez DPH, 
kdy město bude jako spoluvlastník ob-
jektu hradit 1/3 ceny

4f/82R/2022 poskytnutí finančního příspěvku 
ve výši 20.000 Kč na základě veřejno-
právní smlouvy pro Ekocentrum Rena-
ta - ZO společnosti Renata, o. s., Bělá  
u Jevíčka 125 na obnovu naučné stezky 
Bělásek

5a/82R/2022 organizační řád MěÚ Jevíčko  
s účinností od 7. 2. 2022

5b/82R/2022 plán preventivně výchovné čin-
nosti na úseku požární ochrany města 
na rok 2022

5c/82R/2022 výsledek VŘ na pozici strážník/
strážnice MP Jevíčko a uzavření pracov-
ní smlouvy na dobu neurčitou s vybra-
ným uchazečem dle zápisu

6/82R/2022 cenovou nabídku firmy AGS Hru-
by, s. r. o., Plačkovova 19, 680 01 Bosko-
vice, IČ: 01768841 na provedení geolo-
gicko - průzkumných prací, IG průzkum 
- ul. Zadní, K. Appla a Příční v Jevíčku za 
částku 51.300 Kč bez DPH, která je ma-
ximální a fakturovány budou skutečně 
provedené práce v potvrzeném rozsahu 
od zástupce investora a pověřuje sta-
rostu podpisem objednávky

7a/82R/2022 smlouvu o zřízení služebnosti 
pod názvem „11010-103855 0504/21 
PODA Kostelní Jevíčko_OK“ mezi Měs-
tem Jevíčko a společností CETIN, a. s., 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 
9 na zřízení služebnosti na pozemku  
p. č. 107/9 v k. ú. Jevíčko-město, jedno-
rázovou náhradu za zřízení výše popsa-
ných práv odpovídajících služebnosti ve 

výši 1.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy

7b/82R/2022 podání žádosti o pokácení olše, 
2 x javoru a 2 x lípy na pozemku p. č. 
1311/1 v k. ú. Zadní Arnoštov, o poká-
cení lípy na pozemku p. č. 174/4 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a provedení reduk-
ce koruny borovice na pozemku p. č. 
169/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

7c/82R/2022 podání žádosti o pokácení sou-
vislého dřevního porostu na pozemcích 
p. č. 5453 a p. č. 3095/9 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

7e/82R/2022 záměr bezúplatného převodu 
pozemků p. č. 1751/114 a 1751/120, 
oba ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-před-
městí

8a/82R/2022 odpisový plán města dle skupin 
za období 01. - 12. 2021 dle přílohy zá-
pisu

8b/82R/2022 odpisový plán města dle skupin 
na období 01. - 12. 2022 dle přílohy zá-
pisu

Rada města Jevíčko vylučuje
4c/82R/2022 společnost BS - IMEX, spol. s r. o., 

Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, 
IČ: 63476711 v rámci zadávacího řízení 
k veřejné zakázce „Podnikatelský park 
Jevíčko – příprava ZTI pro průmyslovou 
zónu ulice Třebovská“ z důvodů nespl-
nění zadávacích podmínek uvedených 
v zápisu

Usnesení 82. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. února 2022
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Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/38Z/2022 program 38. zasedání ZM kona-

ného dne 14. 2. 2022
2/38Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Mgr. 

Petr Votroubek, Mgr. Jana Junková, Ing. 
Roman Müller

4/38Z/2022 uzavření smlouvy mezi Městem 
Jevíčko a Technickým muzeem Brno, 
Purkyňova 105, 612 00 Brno na konzer-
vátorsko-restaurátorské práce na 6 ks 
palných zbraní z inventáře Městského 
muzea Jevíčko za částku 115.000 Kč

5a/38Z/2022 cenovou nabídku firmy Ing. 
Jan Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy,  
IČ: 72899778 na výkon technického 
dozoru investora na akci "Výstavba cy-
klostezky Jevíčko-Velké Opatovice" za 
částku 260.000 Kč bez DPH

5b/38Z/2022 uzavření příkazní smlouvy 
mezi Městem Jevíčko a firmou Ing. 
Jan Král, Lázeňská 57, 568 02 Svitavy,  
IČ: 72899778 na výkon technického 
dozoru investora na akci "Výstavba cy-
klostezky Jevíčko-Velké Opatovice" za 
částku 260.000 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem příkazní smlouvy

6/38Z/2022 smlouvu o podmínkách napoje-
ní, o spolupráci a součinnosti při rea-
lizaci plynárenského zařízení a o bu-
doucí smlouvě kupní, číslo smlouvy: 
1000015748/2022/4000242901 mezi 
Městem Jevíčko a společností GasNet, 

Usnesení 38. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 14. února 2022

s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupené 
na základě plné moci společností Gas-
Net, s. r. o., Plynárenská 499/1, Zábrdo-
vice, 602 00 Brno, IČ: 27935311 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

7b/38Z/2022 spolufinancování města ve výši 
10 % z poskytnuté dotace, veřejno-
právní smlouvu mezi Městem Jevíčko  
a organizací Tenis-CIub Jevíčko,  
z. s., Okružní I 637, 569 43 Jevíčko,  
IČ: 47487437 a souhlas k podání žádos-
ti o poskytnutí dotace na rekonstruk-
ci povrchu tenisových kurtů v areálu 
Žlíbka v rámci dotačního investičního 
programu Národní sportovní agentury 
č. 162 51 Rozvoj místních sportovišť  
a zázemí - Kabina 2021 - 2025

7c/38Z/2022 rozdělení částky 647.000 Kč na 
dotace typu A a C v rámci grantového 
systému města Jevíčka pro rok 2022 dle 
návrhu odsouhlaseného komisí pro vý-
chovu a vzdělávání, mládeže a sportu  
s doporučením vyřešit legislativní ne-
soulad u žadatelů dle zápisu

7d/38Z/2022 přidělení investiční dotace SDH 
Jevíčko ve výši 50.000 Kč na akci: "Bu-
dování volnočasového areálu SDH 
Jevíčko" na základě uzavřené veřejno-
právní smlouvy Zastupitelstvo města 
Jevíčko určuje

3/38Z/2022 zapisovatelem zasedání Bc. Pavla 
Sedláka a ověřovatele zápisu Ing. Jaro-
slava Zezulu a Mgr. Jiřího Janečka

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
8/38Z/2022 radu města projednáním redukce 

veřejného osvětlení cyklostezky Jevíč-
ko - Velké Opatovice se zachováním 
osvětlení pouze v zastavěné části měs-
ta Jevíčka u ul. Pionýrská a u silničního 
mostu řešit formou solárního osvětlení

Zastupitelstvo města Jevíčko neschvaluje
7a/38Z/2022 záměr prodeje části pozemku  

p. č. st. 263/1 v k. ú. Jevíčko-předměstí

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 37. zasedání 
ZM, 81. a 82. schůze RM bez zásadních při-
pomínek
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědo-
mí bilanci odpadového hospodářství za roky 
2020 - 2021
Zastupitelstvo města Jevíčko bere na vědomí 
porovnání daňové výtěžnosti města ke konci 
měsíce ledna2022

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/83R/2022 program 83. schůze rady města 

dne 21. 2. 2022
2/83R/2022 pro provozovnu BUFET Jevíčko 

umístění posezení před jejich provo-
zovnou na Palackého náměstí v Jevíčku 
za podmínky, že bude zachována mini-
mální průchodnost chodníku 1,5 m a za 
zábor veřejného prostranství bude řád-
ně placeno v souladu s OZV města č. 
3/2019, o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství a provozovatel 
bude zodpovídat za udržování pořádku 
na veřejném prostranství

4a/83R/2022 navýšení dotace pro TJ Cykloklub 
Jevíčko o částku 12.000 Kč na pořádá-
ní ZMN 2022 v souvislosti se sponzo-
ringem modrého dresu pro nejlepšího 
českého jezdce

4b/83R/2022 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy se spol. JUSTITIA CON-
SULTING PARTNERS, s. r. o., Praha na 
zadavatelskou činnost k veřejné zakáz-
ce "Podnikatelský park Jevíčko - 1. eta-
pa přípravy ZTI pro průmyslovou zónu 
ulice Třebovská (2)" za částku 22.500 Kč 
(není plátce DPH)

4c/83R/2022 výzvu k podání nabídky, zadávací 
podmínky a návrh smlouvy o dílo včet-
ně obchodních podmínek pro veřejnou 
zakázku: "Podnikatelský park Jevíčko - 
příprava ZTI pro průmyslovou zónu uli-
ce Třebovská (2)"

4d/83R/2022 složení komise pro otevírání 
obálek s nabídkami a hodnocení na-
bídek a seznam firem k obeslání pro 

veřejnou zakázku: "Podnikatelský park 
Jevíčko - příprava ZTI pro průmyslovou 
zónu ulice Třebovská (2)" dle zápisu

4e/83R/2022 poskytnutí finančního daru  
Oblastní charitě Polička, Vrchlického 16, 
572 01 Polička ve výši 3.000 Kč na zákla-
dě darovací smlouvy

4f/83R/2022 poskytnutí finančního daru Stře-
disku sociálních služeb Salvia, z. s., 
Svitavy ve výši 5.000 Kč a Rodinnému 
integračnímu centru, z. s., Pardubice ve 
výši 2.000 Kč na základě uzavřených da-
rovacích smluv

5/83R/2022 zakoupení nových střech a příslu-
šenství na současné party stany za cenu 
35.529 Kč vč. DPH

6/83R/2022 cenovou nabídku a příkazní 
smlouvu mezi Městem Jevíčko a firmou 
Jan Navrátil, Husova 236, 563 01 Lanš-
kroun, IČ: 65678494 na výkon činnosti 
koordinátora BOZP v rámci akce "Vý-
stavba společné stezky Jevíčko - Velké 
Opatovice" za částku 22.300 Kč (není 
plátce DPH) a pověřuje starostu podpi-
sem příkazní smlouvy

8a/83R/2022 pronájem 1. PP a 1. NP nebyto-
vého prostoru budovy bez č. p. na po-
zemku p. č. st. 260 - zastavěná plocha  
a nádvoří v k. ú. Jevíčko -předměstí 
firmě Instalatérství Tříska, s. r. o., Zad-
ní Arnoštov 67, IČ: 07740794 na dobu 
určitou od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2024  
s možností následného prodloužení ná-
jemní smlouvy za cenu 500 Kč/m²/rok

8b/83R/2022 ukončení nájemní smlouvy do-
hodou nájemci bytu č. 5 na adrese Bar-

vířská 560 v Jevíčku ke dni 31. 3. 2022
9/83R/2022 inventarizační zprávu o provede-

né fyzické a dokladové inventarizaci 
majetku Města Jevíčko k 31. 12. 2021

Rada města Jevíčko nesouhlasí
3a/83R/2022 s návrhem zrušit stavební úřad 

MěÚ Jevíčko a žádá Ministerstvo pro 
místní rozvoj o vyjmutí stavebního úřa-
du MěÚ Jevíčko ze záměru zrušení ze-
jména s ohledem na zařazení Jevíčska 
do území problémových regionů, kdy 
tento záměr by měl negativní dopad 
na rozvoj území Moravskotřebovska  
a Jevíčska v oblasti zaměstnanosti, pod-
nikání a zastavení trendu vylidňování 
regionu

7a/83R/2022 s udělením souhlasu společnosti 
SUPERSEKTOR, s. r. o., Lesní 696, 679 63 
Velké Opatovice s vybudováním samo-
obslužné myčky aut na pozemku p. č. 
3073/3 v k. ú. Jevíčkopředměstí, jelikož 
dochází k podstatné změně investičn 
ho záměru dle platné a sjednané kupní 
smlouvy

Rada města Jevíčko jmenuje
3b/83R/2022 pana Petra Rozbořila předsedou 

komise pro dopravu, dopravní obsluž-
nost a bezpečnost s účinností ode dne 
schválení

Rada města Jevíčko nedoporučuje
3c/83R/2022 přemístit orientační radar na mě-

ření rychlosti z ul. Brněnská na ul. Svi-
tavská

Usnesení 83. schůze Rady města Jevíčko konané dne 21. února 2022

Rada města Jevíčko ruší
4d/82R/2022 zadávací řízení na veřejnou za-

kázku „Podnikatelský park Jevíčko – pří-
prava ZTI pro průmyslovou zónu ulice 
Třebovská“ z důvodů nesplnění zadáva-
cích podmínek uvedených v zápisu

Rada města Jevíčko pověřuje
4e/82R/2022 místostarostu koordinací a pří-

pravou zadávací dokumentace pro 
opakované zadávací řízení na veřejnou 
zakázku „Podnikatelský park Jevíčko – 
příprava ZTI pro průmyslovou zónu uli-
ce Třebovská“

7d/82R/2022 starostu města a investičního 
technika dojednáním postupu prací  
s vlastníkem dle zápisu při posouvání 
oplocení a brány na jeho vlastnickou 
hranici

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta 
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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3d/83R/2022 osazení dopravní značky zákaz 
stání v obou směrech na ulici Svitavská 
za autobusovou zastávkou směrem na 
Zadní Arnoštov v úseku od první křižo-
vatky po následující křižovatku vzhle-
dem k tomu, že se jedná o komunikaci 
ve správě SÚS Pk

Rada města Jevíčko pověřuje
3e/83R/2022 investičního technika jednáním 

se SÚS Pk, cestmistrovství Moravská 

Třebová o nutných výsprávkách ul. 
Okružní III v Jevíčku

7b/83R/2022 místostarostu ve spoluprá-
ci s vedoucím organizačního odboru 
oslovením okolních měst s dotazem 
ohledně praxe uplatňování pravomocí 
plynoucích z ustanovení § 147 zákona 
č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech  
a na jimi zvolený systém kontroly naklá-
dání s odpady právnických a podnika-

jících fyzických osob a dále s dotazem 
na svozovou společnost SUEZ ohledně 
množství sjednaných smluv na likvidaci 
a svoz odpadů vznikajících z podnika-
telské činnosti

8c/83R/2022 správce SBF k jednání s nájem-
cem bytu č. 5 na adrese Barvířská 560, 
Jevíčko, ohledně předání bytu zpět pro-
najímateli vzhledem k ukončení nájem-
ní smlouvy ke dni 31. 3. 2022

Mgr. Miroslav Šafář, místostarosta
Mgr. Rudolf Beran, radní

Rada města Jevíčko schvaluje
1/84R/2022 program 84. schůze rady města 

dne 24. 2. 2022

2/84R/2022 cenovou nabídku firmy Tomáš La-
jšner, 679 39 Úsobrno 81, IČ: 72468041 
na provedení zabezpečení prostorové 

tuhosti napadených konstrukcí věžové-
ho krovu za částku 38.301 Kč vč. DPH

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

Usnesení 84. schůze Rady města Jevíčko konané dne 24. února 2022

Rada města Jevíčko schvaluje
1/85R/2022 program 85. schůze rady města 

dne 26. 2. 2022

2/85R/2022 humanitární pomoc Ukrajině for-
mou finančního daru ve výši 70.000 Kč 

přes partnerskou obec Korytňany na 
Zakarpatí

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

Usnesení 85. schůze Rady města Jevíčko konané dne 26. února 2022

Rada města Jevíčko schvaluje
1/86R/2022 program 86. schůze rady města 

dne 7. 3. 2022
3a/86R/2022 poskytnutí finančního daru ve 

výši 5.000 Kč pro Krajskou hospodář-
skou komoru k uspořádání jarní akce 
spojenou s vystoupením žáků ZUŠ

4a/86R/2022 finanční příspěvek ve výši 2.400 
Kč žadateli dle zápisu na zájmovou čin-
nost šachového klubu na základě hod-
notících kritérií grantového systému 
města Jevíčka

4b/86R/2022 cenovou nabídku a uzavření pří-
kazní smlouvy s firmou Ing. Jan Král, Lá-
zeňská 57, 568 02 Svitavy, IČ: 72899778 
na akci "Revitalizace DH v Jevíčku - 
spolková část" za částku 40.000 Kč bez 
DPH a pověřuje starostu podpisem pří-
kazní smlouvy

4g/86R/2022 uhrazení víceprací na provedení 
zabezpečení prostorové tuhosti napa-
dených konstrukcí věžového krovu fir-
mou Tomáš Lajšner, 679 39 Úsobrno 81, 
IČ: 72468041 o částku 9.070 Kč (celkem 
47.371 Kč vč. DPH)

5b/86R/2022 nákup dýchacích přístrojů AUER 
včetně příslušenství pro JSDH Jevíčko 
za cenu 87.180 Kč vč. DPH s úhradou 
z plánovaného rozpočtu na PO v roce 
2022 a přislíbenou dotací Pk ve výši 
50.000 Kč

5c/86R/2022 nákup kompresoru NUAIR do 
hasičské zbrojnice za cenu 47.795 Kč vč. 
DPH a nákup materiálu na rozvody tla-
kového vzduchu za cenu 13.310 Kč vč. 
DPH s úhradou z plánovaného rozpoč-
tu na PO v roce 2022

6a/86R/2022 záměr pronájmu části pozemku 
p. č. st. 217 - zastavěná plocha a nádvo-
ří v k. ú. Jevíčkopředměstí

6b/86R/2022 vydání povolenek vjezdu k Fin-
sterlově hlubině pro členy ČRS-MO Je-
víčko dle předloženého seznamu

6c/86R/2022 smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
2022810/SOBS VB/02 mezi Městem 
Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. 
s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín na zří-
zení věcného břemene na pozemcích p. 
č. 1751/65, p. č. 1751/66, p. č. 2557/4  

a p. č. 2561, vše v k. ú. Jevíčko-před-
městí, výši jednorázové náhrady 2.000 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

6e/86R/2022 Prohlášení o rozdělení práva 
k nemovité věci na vlastnické právo  
k jednotkám, kterým vlastník - Měs-
to Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 
Jevíčko, IČ: 00276791, rozdělí práva  
k nemovitým věcem - budovu č. p. 56 
na pozemku p. č. st. 102/1, budovu bez 
č. p./č. e. na pozemku p. č. st. 1474, bu-
dovu bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 
st. 102/1, vše v k. ú. Jevíčko-předměstí  
a budovu bez č. p./č. e. na pozemku p. 
č. st. 185 v k.ú. Jevíčko-město, na by-
tové jednotky č. 56/1, č. 56/2 a č. 56/3, 
pozemky funkčně související s pro-
vozem, správou a užíváním budovy p. 
č. st. 102/1, p. č. 51/1, p. č. 51/2, p. č. 
51/3, p. č. 51/4, p. č. 51/5, p. č. 51/6, p. 
č. 51/7 a p. č. st. 1474, vše v k. ú. Jevíč-
ko-předměstí, pozemků p. č. 102/1, p. 
č. 102/2, p. č. 102/3 a p. č. st. 185, vše  
v k. ú. Jevíčko-město, jako společné 
části a podání návrhu na vklad práva 
do katastru nemovitostí Katastrálnímu 
úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 
pracoviště Svitavy

Rada města Jevíčko uděluje
2a/86R/2022 souhlas s užitím znaku města Je-

víčka pro výrobu parkovacích kotoučů 
žadateli dle zápisu

2b/86R/2022 souhlas se zásahem do místní 
komunikace na pozemku p. č. 96/18 
v k. ú. Jevíčko-předměstí na ulici Dol-
ní Farní žadatelce dle zápisu z důvodu 
provedení svislé hydroizolace domu  
č. p. 150 podél vnější fasády za pod-
mínky, že komunikace bude po skon-
čení prací uvedena do původního stavu 
tak, že zásyp bude náležitě zhutněn  
a vše bude protokolárně předáno zpět 
městu Jevíčko s následnou kontrolou 
investičním technikem, zda nedochází  
k propadání komunikace

Rada města Jevíčko odvolává
3b/86R/2022 paní Jiřinu Foretovou z členství 

ve SPOZ na základě ústní žádosti

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitel-
stvu města
4c/86R/2022 schválit doručené připomínky ke 

změně č. 3 územního plánu Jevíčko
4f/86R/2022 schválit změnové listy č. 1 a č. 

2 na akci "Zvýšení odolnosti požární 
zbrojnice Jevíčko" a dodatek č. 1 k SOD 
s firmou LETOSTAV, s. r. o., Letovice

6h/86R/2022 schválit udělení souhlasu pro 
společnost SUPERSEKTOR, s. r. o., Les-
ní 696, 679 63 Velké Opatovice s roz-
šířením podnikatelského záměru na 
pozemcích p. č. 222/5 a p. č. 3073/3, 
oba zahrada v k. ú. Jevíčko-předměstí  
o záměr vybudovat samoobslužnou 
myčku aut na pozemku p. č. 3073/3 v k. 
ú. Jevíčko-předměstí za podmínek uve-
dených v návrhu písemné dohody

Rada města Jevíčko doporučuje
4d/86R/2022 od 1. 3. 2022 nepřijímat další 

připomínky a požadavky ke změně č. 3 
územního plánu Jevíčko ve fázi zpraco-
vání návrhu změny

Rada města Jevíčko pověřuje
4e/86R/2022 místostarostu předložením pra-

videl pro ukládání odpadů na novém 
sběrném dvoře a zahájit jednání se 
společností JRK ohledně elektronické 
evidence odpadů systémem ECONIT

5a/86R/2022 investičního technika sjedná-
ním schůzky se zástupcem firmy DAS 
elektro, s. r. o., Němčice u Holešova 
125, 768 43 Kostelec, IČ: 04033663 za 
účelem řešení problematiky umístění  
informačního radaru na měření rych-
losti v ul. Svitavská a dojednáním vhod-
ného typu, který by byl napájen elektři-
nou ze sloupu veřejného osvětlení, na 
kterém bude umístěn

Rada města Jevíčko ruší
6d/86R/2022 usnesení RM č. 6b/76R/2021 ze 

dne 1. 11. 2021 týkající se Prohlášení 
o rozdělení práva k nemovité věci na 
vlastnické právo k jednotkám, kterým 
vlastník - Město Jevíčko, Palackého 
nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ: 00276791, 
rozdělí práva k nemovitým věcem - bu-
dovy č. p. 56 na pozemku p. č. st. 102/1, 
vše v k. ú. Jevíčko-předměstí a pozem-

Usnesení 86. schůze Rady města Jevíčko konané dne 7. března 2022
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ků funkčně souvisejících s provozem, 
správou a užíváním budovy, na jednot-
ky č. 56/1, č. 56/2 a č. 56/3

6g/86R/2022 usnesení RM č. 7a/83R/2022 ze 
dne 21. 2. 2022 týkající se neudělení 
souhlasu společnosti SUPERSEKTOR,  
s. r. o., Lesní 696, 679 63 Velké Opa-

tovice s vybudováním samoobslužné 
myčky aut na pozemku p. č. 3073/3 v 
k. ú. Jevíčko-předměstí, jelikož tuto 
žádost nepodávala uvedená firma, ale 
společnost United Architect Studio, s. r. 
o., Pod Vrstevnicí 494/8, 140 00 Praha 4, 
IČ: 25734695

Rada města Jevíčko neschvaluje
6f/86R/2022 záměr prodeje části pozemku p. 

č. 5445 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-
-předměstí

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

Zastupitelstvo města Jevíčko schvaluje
1/39Z/2022 program 39. zasedání ZM kona-

ného dne 7. 3. 2022
2/39Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Ma-

rek Káňa, Mgr. Jiří Janeček, Mgr. Petr 
Votroubek

5/39Z/2022 poskytnutí humanitární pomoci 
Ukrajině formou finančního daru ve výši 

Usnesení 39. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 7. března 2022

do 200.000 Kč přes partnerskou obec 
Korytňany v Zakarpatské oblasti

Zastupitelstvo města Jevíčko nesouhlasí
4/39Z/2022 s invazí ruských vojsk na území 

Ukrajiny jako suverénního státu a vy-
jadřuje podporu ukrajinskému vedení  
a lidu v jejich boji za svobodu a územní 
celistvost své země

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/39Z/2022 zapisovatele zasedání Bc. Pavla 

Sedláka a ověřovatele zápisu Mgr. Ru-
dolfa Berana a Mgr. Miloslava Parolka

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

Svaz invalidů Jevíčko pořádá dne 21. 4. 2022 jednodenní zájezd do Žďáru nad Sázavou. Protože o tento zájezd je zájem, 
pojedou 2 autobusy a ve druhém autobusu máme ještě volná místa. Ve Ždáru bude komentovaná prohlídka kostela na 
Zelené Hoře, který je památkou UNESCO, prohlídka historické části města Žďáru a při cestě zpět zastávka u hradu Pern-
štejn, kde se projdeme v nově upraveném parku.

Cena zájezdu pro členy Svazu 400,-, pro ostatní 550,- Kč. Bližší informace zájemcům o zájezd podá Blanka Šmídová na telefonu 
775 098 963.

Žádost skautských oddílů  
Jevíčko o spolupráci

Vážení občané, 
v rámci oslav 100 let skautingu v Jevíčku bychom 
chtěli uspořádat tematickou výstavu k tomuto vý-
znamnému výročí. Žádáme tedy ty z vás, kteří mají 
doma nějaké fotografie, tiskoviny se skautskou téma-
tikou či jiné předměty týkající se historie skautingu 
v Jevíčku, zdali byste je mohli zapůjčit nebo nechat 
oskenovat. Za jevíčské skauty předem velice děkuji, 
Pavel Vykydal, kontakt: pavelvykydal@email.cz

Vyhodnocení celostátní  
Literární soutěže Alše Balcárka 

2020–2022
Dne 8. března se uskutečnilo vyhlášení výsledků ce-
lostátní Literární soutěže Alše Balcárka, souputníka  
a druha Antonína Konstantina Vítáka. Poprvé se ko-
nala v roce 2002 a zúčastnil se jí z Jevíčka Ruda Beran. 
Letos byla uskutečněna k výročí 180 let od narození  
a 160 let od úmrtí tohoto básníka péčí Společnosti 
Alše Balcárka a JANUA, ve spolupráci s literárním klu-
bem Pegas Mělník. Nejvyšší mety dosáhl Zdeněk Hle-
dač z Ostravy, ocenění získal také Oldřich Damborský 
z Bořetic, který svou literární tvorbu představil také 
v Jevíčku, stejně jako členka letošní poroty, básnířka 
Zdenka Líbalová.

Jaroslava Čajová
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       Návštěva městské knihovny
V hodině českého jazyka jsme navštívíli městskou knihovnu, která 
se nachází v ulici U Zámečku. Dříve se knihy půjčovaly v budově 
kina a také v patře zámečku. Dnes knihovnu najdeme v přízemí, 
díky tomu má bezbariérový přístup. V současné době knihovna 
nabízí zhruba 34 000 knih. Dozvěděli jsme se, že v roce 2021 bylo 
zakoupeno téměř 900 nových knih. Nejvíce knih má oddělení pro 
dospělé, nás zajímalo hlavně oddělení pro děti a mládež. Líbila se 
nám barevná výzdoba, dětské oddělení je vymalováno pohádko-
vými motivy, autorkou maleb na zdech je Iva Burešová. V knihov-
ně si můžete půjčit také odbornou literaturu či poezii. Kromě knih 
knihovna nabízí audioknihy, časopisy, deskové hry či e-knihy. 
Knihovna půjčuje od pondělí do čtvrtka. V pátek má knihovna 
zavřeno, tento den je vyhrazený pro jedenáct knihoven regionu,  
o které se jevíčská knihovna stará. V sobotu si knihu půjčíte do 11 
hodin. Samozřejmostí je volný přístup k počítačům a wi-fi. Knihov-
na pořádá akce pro širokou veřejnost. V nejbližších dnech to bu-
dou Velikonoce na zámečku nebo v červnu proběhne Mejdan na 
zámečku.
Víte, co je to MVS? Meziknihovní vypůjční služba, kterou ocení 
hlavně studenti. Nemocní či starší lidé ocení službu donáškovou. 
Vše potřebné najdete také na webových stránkách www.knihovna-
-jevicko.cz.
Děkujeme paní Konečné za povídání o knihovně. 

šesťáci, Základní škola Jevíčko

„Rádi vaříme“ 
O jarních prázdninách bylo pro žáky ZŠ Jevíčko připraveno několik 
sportovních, ale i jiných zajímavých činností a mezi ně také patřilo 
vaření „Masterchef“. Sešlo se nás celkem asi 21 žáků a byli jsme 
rozděleni do 4 týmů (4. – 6. třída). Každý tým měl za úkol si vymy-
slet svůj název i s motivačním pokřikem. Výsledkem tedy byli  sku-

MATEŘSKÁ ŠKOLA JEVÍČKO

         Návštěva městské knihovny
V pondělí 14. 3. se třída „Kapříků“ vydala na návštěvu do městské 
knihovny. Některé děti knihovnu znají, protože do ní chodí s rodiči 
nebo sourozenci, ale pro většinu dětí to byla premiéra. Přivítala nás 
paní vedoucí S. Kavanová, která s námi knihovnu prošla a ukázala 
dětem všechna její zákoutí. Děti byly nadšené ze spousty knížek 
i výzdoby na stěnách. Dozvěděly se, jak s knihami zacházet, jak 
poznat podle barvy označení, pro koho jsou knížky určeny, a nako-
nec si mohly knížky samy vybírat a prohlížet. Moc paní Kavanové 
děkujeme za vřelé přijetí a doufáme, že se děti stanou nadšenými 
čtenáři.  Za třídu Kapříků Dita Mlčochová                                              

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

piny : “Králové, Kuchaříci, Vítězové a Brambory“. Vařili jsme „Katův 
šleh“ s bramboráčky. Vyhlašování 
výsledků bylo těsné, hodnotila se 
také práce ve skupince, vzájemná 
spolupráce a komunikace mezi 
jednotlivými soutěžícími. Nako-
nec jsme vyhráli všichni. Vaření 
nás baví, proto také většina z nás 
zúčastněných navštěvuje ve škole 
kroužek „Vaření“ 
Tímto děkujeme paním učitelkám 
za příjemně strávené dopoledne  
a vedení školy za zakoupení no-
vých sporáků do školní cvičné ku-
chyňky.

S. Hrabalová, Š. Třísková,  
žákyně 6. třídy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 
JEVÍČKO

V měsíci únoru a březnu 2022 naši žáci reprezentovali Základní 
uměleckou školu Jevíčko na soutěžích.
Ve čtvrtek 24. února 2022 se konalo v Poličce okresní kolo soutěže 
v sólovém a komorním zpěvu. Žákyně naší školy byly velmi úspěš-
né. Edita Nárožná získala v I. kategorii 2. místo (uč. Kateřina Koneč-
ná), Natálie Dokoupilová získala v II. kategorii 1. místo s postupem 
do krajského kola (uč. Kateřina Konečná), Klára Nárožná získala ve 
III. kategorii 1. místo s postupem do krajského kola (uč. Kateřina 
Konečná) a Eva Žouzelková získala v V. kategorii 1. místo (uč. Lu-
cie Kucianová). Krajské 
kolo soutěže se bude 
konat 23. března 2022 
v Pardubicích.
V pondělí 14. břez-
na 2022 se konalo ve 
Svitavách okresní kolo 
soutěže ve hře na de-
chové dřevěné nástro-
je. Vojtěch Podlezl ve 
hře na saxofon získal 
v VIII. kategorii 1. mís-
to s postupem do kraj-
ského kola (uč. Ondřej 
Čada), které se bude 
konat 7. dubna 2022 ve 
Vysokém Mýtě.
V úterý 15. března 
2022 naše Základní 
umělecká škola v Je-
víčku pořádala okresní 
kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje. Naši školu re-
prezentovalo 6 soutěžících. Alexa David ve hře na trombon získal 
ve IV. kategorii 1. místo s postupem do krajského kola (uč. Kateři-
na Pávková), Cyril Ševčík ve hře na trombon získal ve IV. kategorii  
1. místo (uč. Kateřina Pávková), Šimon Faltýnek ve hře na trombon 
získal v V. kategorii 1. místo (uč. Kateřina Pávková), Štěpán Paro-
lek ve hře na trubku získal v V. kategorii 1. místo (uč. Petr Pávek), 
Matyáš Alexa ve hře na trubku získal v VII. kategorii 2. místo (uč. 
Petr Pávek) a Jakub Staněk ve hře na trubku získal v XI. kategorii  
1. místo s postupem do krajského kola (uč. Jan Kozelek). Krajské 
kolo soutěže se bude konat 6. dubna 2022 ve Vysokém Mýtě.
Všem moc gratuluji a postupujícím přeji hodně štěstí v krajském 
kole. Velké poděkování patří všem pedagogům, kteří připravili své 
žáky na soutěž a také korepetitorům Ivaně Svojanovské a Martinu 
Kouřilovi. 

Mgr. art. Ondřej Čada, ředitel ZUŠ Jevíčko
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Mezinárodní jazyková zkouška  
na Gymnáziu Jevíčko

Znalost cizího jazyka nám otevírá mnoho příležitostí. To si my, stu-
denti Gymnázia Jevíčko, uvědomujeme, proto jsme nadšeně využili 
možnosti získat certifikát First Certificate for Schools. Cílem zkouš-
ky je potvrdit schopnost uchazeče psát, komunikovat v angličtině 
a porozumět jí na úrovni B2. 
Zkouška se konala v sobotu 19. února 2022 na našem gymnáziu  
a byla pořádána jazykovou agenturou Cloverleaf z Ostravy. Své 

štěstí přišlo zkusit 
11 uchazečů, deset 
studentů gymnázia 
a jedna absolvent-
ka. Skládala se z pěti 
částí: Reading, Use of 
English, Writing, Liste-
ning a Speaking, kte-
ré jsme plnili přibližně  
5 hodin. Díky našemu 

úsilí jsme všichni zkoušku úspěšně absolvovali, šest z nás dokon-
ce s nejlepší známkou A, která znamená, že naše angličtina je na 
úrovni C1 podle CEFR. 
Chtěla bych za všechny uchazeče poděkovat centru Cloverleaf za 
organizaci zkoušky, SRPŠ za finanční příspěvek a hlavně našim pro-
fesorům angličtiny, kteří nám pomohli s přípravou.

Kateřina Grulichová, 3.B

Jeskyňaření na lyceu
Jeskyňaření, tak jak jej praktikuje pan Plech, není nic pro třasořit-
ky.  Kdo by si po návštěvě Sloupsko-šošůvských jeskyní a dalších 
oblastí, kde se země otevírá, je děravá jak řešeto a ve všech úh-
lech tam vyrůstají krápníky, pomyslel, že jeskyňaření není prová-
dění návštěvníků po betonových chodníčcích, svícení baterkou na 
krápníky a netopýry, které znám nejen druhovým, ale i křestním 
jménem. Kdo by si pomyslel, že to není ani rozsvěcení skrytých 

světel tak, aby vynikla krása kráp-
níků, které jsou z čistého vápence 
a tedy krásně průsvitné? Kdo by 
si pomyslel, že k jeskyňaření bývá 
většinu času potřeba kombinéza, 
pevné boty, dlouhé ponožky, kýbl 
a spousta dětinskosti, případně 
vůle? Že to je vlastně vzdor veš-
kerým snahám rodičů, aby jejich 
ratolest „neskákala do té kaluže!“? 
Pan Plech nás totiž vzal na zcela ji-
nou jeskyňářskou exkurzi…
Náš výlet byl prapůvodně konci-
pován jako cesta za výrobou žele-
za a chemickým vznikem krápníku. 

Vstupem do školního vozidla proto byla rovnice pro vznik krápníku 
(CaCO3 + H2O + CO2 --> Ca(HCO3)2) a po cestě jsme vzali ztečí 
také Starou huť u Adamova, kde se železo vyrábělo inovativními 
metodami, jejichž principy se v zásadě drží dodnes. Hlavní cíl byly 
ale jeskyně. Nejprve klasická návštěva části Sloupsko-šošůvských 
jeskyň a jeskyně Kůlny, abychom měli s čím porovnávat pozdější 
zážitky. Po vynikajícím obědě, který jsme bohužel nemohli usku-
tečnit v jeskyňářské hospodě – zato se k nám ale přidal velký černý 
kocour – jsme se vydali do Domu přírody, kde jsme shlédli vznik 
Země, vznik krápníků, výrobu železa, místní faunu (ne, sýc není sý-
ček) a flóru, legendy Moravského krasu, ale hlavně veškeré pohád-
ky, které kino nabídlo! A pak nás čekalo již jen to pravé jeskyňaření. 

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
Jeskyně Dagmar se nachází 
vedle jeskyňářské základny, 
jejímž členem je nově také 
pan Plech. Když jsme v po-
slední hodině před západem 
slunce dorazili, naštípali jsme 
nejprve dřevo, zatopili v krbu, 
poté se posilnili mramorova-
nou buchtou, kterou upekla 
žena pana učitele, převlékli se 

a s baterkami na helmách se vydali vstříc hluboké blátivé jámě. Tou 
totiž každá jeskyně na konci svého života – před znovuobjevením 
– je! Řeka, která ji vyhloubí, se postupně změní v potok až potůček 
a ten ji zanáší nečistotami tak dlouho, až ji úplně zacpe. Prací jes-
kyňáře potom je celou ji zase vyčistit a najít pro nás, „civilisty,“ krá-
sy zemských útrob. Protože pan Plech je nesmírně schopný a zvládl 
po kluzkých příkrých svazích a žebřících až 15 metrů dlouhých, sku-
linami, kterými se stěží protáhl nejmenší z nás, a přesto jako by se 
vždy zvětšily, když prolézal další v řadě, lézt a prolézat za pomoci 
jedné ruky, mohl s sebou nésti vskutku outdoorový fotoaparát a vy 
teď máte možnost prohlédnout si některé fotky z našeho výletu.  

Tereza Čapková, studentka 4. ročníku Kombinovaného lycea

…vracíme se k oblíbeným akcím:
Kurz trénování paměti: 
mozek je sval a potřebuje trénovat a proto po dlouhé přestávce 
opět začínáme a to v pondělí 4. dubna v 9.00 hodin na zámečku.
Kurz je určen pro seniorskou populaci, která nechce zahálet jak 
duševně, 
tak fyzicky. Pobavíte se, přijdete na jiné myšlenky, bát se není tře-
ba kurz je veden v zábavném a pohodovém duchu. Zvu všechny 
účastníky předešlých kurzů a samozřejmě se těším na nové tváře.  
Pavla Konečná

Velikonoce na zámečku
V úterý 12. dubna 2022 od 9.00 hodin do 16.00 hodin, Vás  
srdečně zveme na Velikonoce na zámečku. Těšit se můžete na veli-
konoční dekorace, dobroty, jarní kytičky od pana Jurky, sladký bar 
paní Haderové, dílnu pro děti i dospělé Galerie Skleněnka Alice 
Dostálové, výrobky chráněných dílen a charity… 

… a pro všechny, kdo se rádi těší

Floria Kroměříž 2022
Vracíme se k oblíbeným akcím. V pondělí 2. května 2022 v 8.00 
hodin odjíždíme od zámečku v Jevíčku na Florii Kroměříž. Vstupné 
bude hromadné 80,- Kč pro každého účastníka a cenu dopravy 
vám upřesníme v druhé polovině dubna / nebude nijak drasticky 
vyšší/. Hromadné vstupné na výstavu je 80,- Kč na účastníka.
Přihlásit se můžete v Městské knihovně v Jevíčku, 
nebo tel. 461 325 229, 731 655 437,
email: mk@knihovna-jevicko.cz

Připomínáme půjčovní dobu Městské knihovny
pondělí 12.30 - 17.00
úterý 11.00 - 11.30 12.30 - 16.00
středa 11.00 - 11.30 12.30 - 16.00
čtvrtek 11.00 - 11.30 12.30 - 17.00
pátek

sobota 11.00 - 11.30

Těšíme se na vás a s námi spousta knih a časopisů
Vaše knihovna

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
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Jevíčko pokračuje ve snaze snižovat množství směsného 
komunálního odpadu

Před nějakou dobou jsme se vydali na cestu pro méně směsného 
komunálního odpadu. Ta je občas trnitá a dlouhá, ale přesto vede 
k úspěchu. Pojďme se společně podívat, co se nám už podařilo.

Sběr odpadu dům od domu zvyšuje množ-
ství vytříděného odpadu
Minulý rok jsme spustili sběr plastu a papíru dům od domu. Díky 
tomu už nemusíte s těmito odpady chodit pouze do sběrných 
hnízd, ale můžete je třídit v pohodlí domova. A čísla ukazují, že to 
byl krok správným směrem. V loňském roce využilo možnosti za-
pojení se do systému sběru přes 300 domácností, které od města 
zdarma získaly 240l nádoby na papír a plast. Město má k dispozici 
ještě dost nádob. Ty jsou připraveny pro ty domácnosti, které této 
možnosti ještě nevyužily.

Loni jsme vytřídili o 4 380 kg papíru a plastu více než v roce 
2020. Zavedením nového systému třídění se nám taky podařilo 
snížit množství směsného komunálního odpadu (SKO). Každý ob-
čan loni vyprodukoval přibližně 180 kg SKO a velkoobjemového 
odpadu, to je o 8 kg méně než v roce 2020.

Díky tomu snižujeme platby vysokých poplatků za skládkování  
a pokud budeme takto pokračovat, bude to stejné i letos. Minu-
lý rok totiž nabyl na účinnosti nový zákon o odpadech, který ra-
zantně navyšuje poplatky za ukládání odpadů na skládky. Aktu-
álně platíme 500 Kč bez DPH za každou uloženou tunu SKO a VO 
na skládku, pokud ale překročíme stanovené limity (190 kg SKO  
a VO/občan v roce 2022), zaplatíme za každou tunu navíc. Další 
platby obnáší poplatek obci a SFŽP.

Každým rokem se ale limity snižují a poplatky navyšují. Například 
už v roce 2024 se limit sníží na 170 kg/občan a poplatek za jeho 
překročení se vyšplhá na 1 250 Kč. Proto nesmíme usnout na vavří-
nech, ale naopak musíme pokračovat v usilovném „boji“ s odpady.

Evidujeme odpady pomocí čipů
Další změna, kterou jsme loni zavedli, a která přispívá ke zlepšení 
naší situace s odpady, byla evidence odpadů. Domovní nádoby na 
SKO, plast a papír i kontejnery na sběrných místech jsme ozna-

čili speciálními RFID čipy. Ty se při výsy-
pu automaticky načítají do evidenčního systému, kde se následně 
propíší informace o domácnosti, druhu odpadu a jeho množství. 
Díky tomu máme reálný přehled o stavu našich odpadů a můžeme 
naplánovat další kroky ke zlepšení odpadového hospodářství.

Zároveň nám tato novinka pomohla zvýšit kvalitu vytříděného od-
padu. Evidence do systému přinesla větší transparentnost a v ná-
dobách na tříděný odpad tak končí čistý plast i papír, se kterým se 
dá při recyklaci efektivněji pracovat.

Děkujeme všem občanům, kteří aktivně třídí a podílí se s námi 
na budování města s minimem odpadů. O dalších novinkách 

a změnách vás budeme včas informovat, nezapomeňte proto 
sledovat náš zpravodaj.

Kontrola nakládání s odpady u podnikatel-
ských subjektů
Veřejná sběrná síť slouží ke shromažďování tříděného odpadu 
od občanů, nikoliv k likvidaci odpadů vznikajících z podnikatel-
ské činnosti. Stejně tak koše na veřejných prostranstvích neslouží  
k ukládání domovního odpadu těch občanů, kteří si nepořídili po-
pelnici. I z toho důvodu rada i zastupitelstvo aktuálně řeší způso-
by uplatňování pravomocí plynoucích z ustanovení § 147 zákona  
č. 541/2020 Sb., zákona o odpadech a systém kontroly nakládání  
s odpady podnikajících právnických a fyzických osob.

Podle dostupných informací má společnosti SUEZ sjednané 
smlouvy se 68 podnikateli v Jevíčku (většinou se jedná pouze 
o likvidaci SKO, pouze 15 subjektů řeší také některý ze třídě-
ných druhů odpadů – papír, plast, sklo). Je málo pravděpodob-
né, že další z podnikatelských subjektů evidovaných v ARES 
řeší odpady přes jinou společnost. Domníváme se proto, že 
zbývá velké množství těch, kteří řeší odpadové hospodářství 
neoficiální cestou.

Ve spolupráci s JRK Česká republika s.r.o. Mgr. Miroslav Šafář,  
místostarosta



www.jevicko.cz

              Duben 2022  / 11síč ík s a Jevíčka

 

VOLNOČASOVÝ AREÁL SDH JEVÍČKO 

30. DUBNA 2022 13.00 HOD 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JEVÍČKO 
pořádá dne 30.4.2022 

HASIČSKÉ VÍTÁNÍ JARA 

S PÁLENÍM ČARODĚJNIC 

v nově budovaném sportovním  
a volnočasovém areálu SDH Jevíčko  

(za čerpací stanicí směr Chornice) 

Program: 
13:00 - zahájení 
14:00 – vyhodnocení čarodějnické stezky 
14:30 – vystoupení Culinky 
17:30 – zapálení hranice s čarodějnicí 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ 
DĚTSKÉ SOUTĚŽE 

REPRODUKOVANÁ HUDBA 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ 

Dě  budou při procházce městem 
hledat karty s koly, které budou 
rozmístěné po Jevíčku. koly bu-

dou plnit a zapisovat do kar čky, která bude k vyzved-
nu  v In ormačním centru. Spolu s koly bude na kar-
tě určeno, kam ma í ít dále - akou trasou.

Hra začíná 15. 4. a končí v so-
botu 30. 4. v rámci Hasičského 

pálení čarodě nic , kde dě  vyplněnou kartu odevzda í 
a dostanou odměnu.

v
v

15. - 30. 4. 2022

J

Carodejnické 
putování  
s   evankou
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V sobotu 9. dubna proběhne na trase Jevíčko – Smolná - Březina, závod Českého 
poháru mládeže na silnici – časovku jednotlivců. Na startu uvidíme mladé cyklisty 
od žáků až po juniory a ženy. Na startu časovky očekáváme na 350 cyklistů z celé 
České republiky.  Závod se pojede na uzavřené trati pro ostatní silniční provoz.  
Závod bude pro kategorii Kadetů o to důležitější, že podle výsledků časovky, bude 
provedena nominace 50ti nejlepších cyklistů z ČR, pro start ve 46. ročníku „Závo-
du míru nejmladších, který bude v Jevíčku zahájen 6. května 2022.     

V sobotu 9. dubna v době od 9:00 do 
17:00 hod. bude uzavřena silnice Jevíčko  
ul. A. K. Vitáka – Smolná - Bělá – Březina. 
Objížďka do Smolna přes Velké Opatovice, 
do Březin přes Velké Opatovice, Brťov, Sla-
tinu.      

Zastávky Bus: Smolná odb. k léčebně  
a Přehrada budou v této době zrušeny.

Upozornění na uzavírky  
a objížďky v silniční dopravě: 

ZÁVOD ČESKÉHO POHÁRU  
MLÁDEŽE TECHNISERV CUP
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AUTOBUSEM PŘÍMO DO BRNA
Od 1. 3. funguje nové přímé autobusové spojení do našeho Brna. 
Jak na to. Linku zajišťuje firma DOPAZ odjezdem z Jevíčka linkou 
251 podle rozpisů uvedených v minulém zpravodaji. Jedná se  
o zastávku před poštou. Autobus jede k vlakovému nádraží do 
Králova Pole. Jakým způsobem lze zakoupit jízdenku. Jedná se  
o 10 zón. Základní jízdné je 78,- Kč. Na tuto linku lze uplatnit ná-
sledující zlevněnou jízdenku: TYP A-19,-Kč pro dítě do 15 let, drži-
tele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoby od 15 do 18 let, studenty do 
26 let, osoby nad 65 let, pro psa 
a spoluzavazadla. Autobus jede 
do Boskovic a zastavuje na všech 
zastávkách. Informace o cestě 
jsou přímo v autobuse vizuální  
i zvukové a na informačních tabulích 
u jednotlivých zastávek. V Bosko-
vicích dojde k přečíslování linky na  
č. 234 a bez přesedání cestu-
jící pokračují do Blanska přes 
Rájec Jestřebí. Také se zastáv-
kami po celé trase. Autobus 
zastavuje na autobusovém nádraží. Odtud odjíždí do Brna Krá-
lova Pole bez zastavování. U vlakového nádraží zastavuje pod 
mostem přímo před vchodem do nádraží na zastávce č. 4. Od-
tud také všechny spoje odpoledne odjíždí zpět do Jevíčka. Dál 
může cestující pokračovat autobusovou linkou E56 do Bohunic 
k nemocnici. Nebo „šalinó“ č. 6 kousek od výstupu z autobusu. 
Ta jede směr Moravské náměstí, Česká, Mendlovo náměstí až 
ke Krematoriu. Pokud potřebujete na Hlavní vlakové nádraží tak 
na Moravském náměstí lze přesednou na šalinu č. 1, která jede  
k výstavišti do Pisárek. Na České od Červeného kostela lze přestou-
pit na trolejbusy 38 a 39, které jedou na Žlutý kopec. Na pohyb po 
Brně nelze aplikovat slevu jako na cestě z Jevíčka. Jedná se o zóny 

100 a 101. Pro pohyb po Brně šalinou, trolejbusem nebo autobu-
sem platí tyto osvobození: Bez poplatku: Cestují průvodce dítěte 
do věku 3 let, děti ve věku od 6 do 10 let (průkazka), důchodci nad 
70 let věku (průkaz IDS JMK) držitelé ZTP, ZTP/P (průkaz). Ostatní 
si musí zakoupit jízdenku podle zón a podle času. Např. 2 zóny 60 
minut 25,- Kč s přestupy. Označit v prvním dopravním prostředku. 
V Králově Poli lze zakoupit v budově vlakového nádraží vlevo nebo 
kousek od zastávky autobusu v malé budově Dopravních podniků  

s kulatým rohem. V Jevíčku si lze 
zakoupit jízdenku i pro pohyb po 
Brně, popřípadě pro cestování 
dále v působnosti Jihomoravské-
ho kraje. Je potřeba uvézt všechny 
zóny-180 min. kde základní jízdné 
je 86,- Kč. Na tuto kombinaci lze 
použít slevu ve všech linkách pro 
osoby do 18 let, studenty do 26 
let a osoby ve věku nad 65 let. Pak 
jízdné činí 39,- Kč (průkazky a ob-
čanské průkazy). Při zpáteční cestě 

jede šalina č. 6 ze zastávky Česká cca v 16:15 hod. a má připojení na 
poslední autobus do Jevíčka. Jedná se opět o 10 zón a slevy typu A.
Od 1. 4. by se měl měnit ceník. Informace budou na www.idsjmk.cz.  
Dopravní podnik města Brna sídlí na ulici Novobranská 18 za ho-
telem Grand (tel. 542210002). Firma KORDIS (tel.: 543174317 VOL-
BA 1 - REGIONÁLNÍ DOPRAVA), která koordinuje dopravu, sídlí 
v hlavní budově vlakového nádraží v suterénu pod schodištěm  
k nástupištím vlevo.
V Jevíčku je zastřešená zastávka. V Králově Poli je přestup nekrytý. 
Cestu mohou absolvovat i vozíčkáři. V budově nádraží lze zakoupit 
pečivo a použít WC.

Cestující Roman Müller
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Nabídka urnových hrobů na hřbitově v Jevíčku
Vážení občané, na hřbitově v Jevíčku byly vybudovány zemní urnové hroby. Pronájem hrobového 
místa je možný dohodnout na Městském úřadě v Jevíčku u paní Ing. Zuzany Mlčochové. Město 
Jevíčko umožnilo zpracovateli Kamenoprůmysl Komárek s. r. o., Letovice umístit na urnové hroby 
kamenné obložky, jejichž odkup je možný dohodnout se zástupci uvedené firmy, kontakty viz 
www.kameno-komarek.cz. K dispozici jsou poslední 2 hrobová místa osazená obložkou. 

Vedení Města Jevíčka
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GLASS
that WORKS
SINCE 1827

Pro více informací se obracejte na:
Pavla Sekaninová | M +420 605 838 654
E pavla.sekaninova@sklomoravia.com

DO VÝROBY HLEDÁME

• zajímavé fi nanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené
•  +7 dní volna navíc pro pracovníky 

v nepřetržitém provozu 
• příspěvek na dopravu
• příspěvek na dovolenou (10 000 Kč)
•  příspěvek na penzijní pojištění

(až 1 090 Kč)
• home off ice u vybraných pozic
• příspěvky na stravování
•  zvýhodněné simkarty 

pro zaměstnance a jejich rodiny
• odměny za pracovní výročí
•  odměny za výsledky 

hospodaření společnosti
•  možnost školení, zvyšování 

kvalifi kace  a odborného 
růstu v rámci společnosti

PRACUJTE
PRO CELÝ SVĚT

www.sklomoravia.com

• Dělník sklářské výroby
• Mechanik elektronik
• Směnový údržbář
• Brigádník (věk 18+)
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Milá návštěva pečovatelské služby
dvoře dílny, WC, prádelna, kůlny, mandl, malá zahrada a kryté dře-
věné schody do patra, které obývala rodina se 7 dětmi…“
„Můj otec František Žák si po škole založil elektrikářskou firmu na 

náměstí a s učni zaváděli do staveb elektriku v Je-
víčku a okolí. Také byl v Sokole a zapojoval se do 
společenského života (divadla, slavnosti, Silvestry, 
zakládali plovárnu Žlíbky, kurty, cvičiště aj.). Byli 
jsme tu šťastní, o Dušičkách se sem sjížděla celá 
velká rodina. Všechny děti se rozjely do světa, na-
konec po smrti otce zůstala jen maminka a dům se 
měl prodávat, měli o něj zájem bratři Berouskové, 
ale obec to nedovolila, že si náš dům vybrali pro 
DPS. Maminka si vymínila alespoň byt s pohledem 
na náměstí a žila do svých 80 let zde a když už 
nemohla být sama, vzali jsme si ji do Brna.“
„My už jen vzpomínáme na mládí a život v Jevíč-
ku a jsme rádi, že dům stojí, vylepšuje se a slouží 
dobré věci.“
Sestrám Žákovým byla zaslána kniha o Jevíčku  
a následoval další dopis, z něhož cituji:
„Knížku si rád projde i můj bratr František, zv. Išek, 
který se v Jevíčku narodil, žil, studoval gymnázi-
um, pak i jako student a pedagog vždy o Jevíčko 
zajímal, vracel z Brna a kdysi o prázdninách dělal 
na Žlíbkách plavčíka, hrál tenis (foto v knížce).“ … 
„Jsme pyšní s Vámi na naše rodné město a milá, 
laskavá a obdivná slova erudovaného p. PhDr. Kou-
delky hladí na duši. My si při listování doplňujeme 
znalosti o svém kraji a vzpomínáme. Do neklidné 

doby přejeme Vám všem dobré zdraví, hodně imunity, sil, úspěchů, 
financí pro vás blízké a drahé město Jevíčko: rodáci, pamětníci, pat-
rioti. Zdraví Z. Bernatíková – Žáková“

M. Čepová

TJ SK JEVÍČKO

Na podzim roku 2021 jsem měla možnost v rámci mimořádné ná-
vštěvy na pečovatelské službě poznat sestry Zdenu Bernatíkovou  
a Věru Novou, za svobodna Žákovy, rodačky z Jevíčka. V jejich rod-
ném domě sídlí Středisko pečovatelské služby. 
Navštívily nás při svých toulkách se svým synem 
(synovcem), v jejímž rámci absolvovaly zámek 
Buchlovice, město Luhačovice a Velehrad. Prošly 
společně městem, navštívily hotel Moravu a Sa-
natorium. 
Zdena (93 let) nyní bydlí ve Vysokém Mýtě 
v domě s pečovatelskou službou, kde nedaleko 
bydlí její syn Mudr. Bernatík, který se s přítelkyní 
o maminku stará. Věra (oslaví začátkem března 
91 let), bydlí společně se synem v domě v Liber-
ci. Obě dámy jsou na tom fyzicky velice dobře 
a podařilo se mi navázat písemnou komunikaci, 
jejíž ukázku cituji i zde. Věřím, že to pamětníky, 
kteří si zmíněné sestry pamatují potěší, neboť  
i ony na Jevíčko a své vrstevníky často vzpomí-
nají se slovy „v Jevíčku jako v nebíčku.“
„Při nedávném zastavení na jevíčském hřbitově  
u hrobu rodiny Žáků jsme se se sestrou a synov-
cem z náměstí stavili u našeho rodného domu  
a nahlédli, zda stále slouží původní kamenné scho-
dy. Paní vedoucí nám dovolila malou prohlídku po 
schodech na pavlač, z které jsme vídávali až na 
jaroměřickou Kalvárii mnoho let, prožívali válku  
a předtím rodina dědečka Josefa Žáka a jeho 
7 dětí. Babičku Františku si děd přivezl z Moravské 
Nové Vsi. Dědeček byl instalatérem, měl dílnu dole v přízemí, byl 
tam i obchod s kuchyňskými potřebami, také uhlím a dřevem, na 
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Společenská rubrika
Omezení úředních hodin na OÚ v Biskupicích

Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti bude OÚ v Biskupicích

od 14. 3. do 29. 4. 2022 pro veřejnost uzavřen.
Poplatek za TDO a psy uhraďte pokud možno do tohoto data nebo převodem na 

účet. Pro úhradu v hotovosti bude termín prodloužen do konce května 2022.
Děkujeme za pochopení

Úhrada poplatku za svoz  
a likvidaci komunálního  

odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního 
odpadu dle OZV v roce 2022 je stanoven 
ve výši 600,-Kč/poplatníka. Poplatek pro 
poplatníka podle této vyhlášky je splatný 
jednorázově a to nejpozději do 30. dub-
na příslušného kalendářního roku nebo 
ve dvou stejných splátkách, vždy nejpoz-
ději do 30. dubna a do 31. srpna přísluš-
ného kalendářního roku. 
Poplatek můžete uhradit v hotovosti  
v kanceláři OÚ (v úřední dny úterý stře-
da, středa) nebo na účet č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu přes 
účet jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí uvedou před číslo domu 99 (např. 
Zálesí 1 VS 991). 
Také je nutno uhradit poplatek za psa-sazba poplatku za jednoho psa činí 150,- Kč/
rok, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,-Kč/rok. Poplatek je splatný 
do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na webu 
obce, případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci březnu: 

Jaroslav Žouželka

Anna Macková 
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

MDŽ 8. března jsme si v obci připo-
mněli svátek MDŽ a jak jinak než ky-
tičkou. Místní děti rozdaly v obci na 
150 růží a popřály tak našim ženám 
k MDŽ. Chtěl bych tímto poděkovat  
Adélce K., Aničce K. a Karče, Emičce, 
Nelince a Ivetce, Gitě a Libušce za 
roznos květin.

Filip Procházka, místostarosta obce

POZVÁNKA 
                    POZOR 16. slet čarodějů a čarodějnic 

V sobotu 30. dubna 2022  zveme (po roční přestávce) všechny malé, velké, mladé 
i staré čarodějnice, čaroděje, ježibaby, ježidědky, kouzelnice a kouzelníky na velké, noční 
čarodějnické setkání. Letos se slétneme již po šestnácté. Slétneme se v 18.30 hod u vatry, 
která bude pro nás připravená u kulturního domu (technické zázemí obce - bývalý panský 

dvůr). Určitě nezapomeňte doma funkční, létající košťata, košťátka, smetáky a také svítící lampiony. Pro 
všechny bude připravená vydatná krmě z udírny, kouzelné lektvary, ale také čarodějnické pochutiny.
Všechny Vás zveme, přijďte si začarovat, zalétat a hlavně se pobavit.                                                                        Helena Neuerová, ČČK

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘ ADU

Upozorňujeme občany, že dne 14. dubna 2022 (čtvrtek) se 
v naší obci uskuteční mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Časový harmonogram:
14:00 – 15:00 hod. stanoviště Biskupice u hasičárny
Platí i pro občany Zálesí a Flintóra.
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„MASOPUST 2022“– ohlédnutí
V sobotu 26. února (po roční nedobrovolné přestávce) 
proběhl v Biskupicích „Masopust 2022“. Jsme právem 
hrdi na to, že v naší vesnici se tato masopustní tradi-
ce udržela více jak padesát let. I letos jsme masopust-
ní průvod absolvovali ve 2. etapách. V 1. etapě skupina 
masek vyrazila úderem 12.- té hodiny k panu starostovi, 
kterého jsme požádali o povolení ke konání masopust-
ního veselí. Po povolení se skupina masek vydala přímo 
na Flintor a Zálesí. Po obchůzce na Flintoře a Zálesí se 
masky vrátily zpět do Biskupic k hasičské zbrojnici, kde 
se připojily další. Po společné fotografii jsme v počtu 
cca 70 masek začali obcházet celé Biskupice. V průvodu 
bylo možno potkat různé postavy z pohádek, zvířátka, 
myslivce, konšely, ovoce, domino, vězně, policajty, bavorské ženy  
a mnoho dalších různých postaviček. Aby se nám dobře šlapalo, 

tak na harmoniku hrál pan Pavel Zapletal z Ostravy, na 
vozembouch pan Jiří Živný a na buben bubnoval do 
kroku pan Ladislav Šumbera. Nevynechali jsme žádné 
stavení, u každého obydlí jsme zahráli, zazpívali a oby-
vatele jsme zvali na večerní masopustní zábavu. Odmě-
nou nám byly výborné koblížky, koláčky, cukrovinky, ale 
i slané dobrůtky a také i něco ostřejšího. Ve večerních 
hodinách dorazil průvod masek do "kulturáku". Násle-
dovala již tradiční scénka "Pochovávání basy". Symbo-
licky jsme uložili basu (zástupkyni hudebních nástrojů) 
na půdu. To znamená, jak již všichni víte, konec veselení 
se a pořádání zábav až do Velikonoc. Po scénce proběh-
lo losování o ceny. Pak již následovala taneční zábava.  

O hudbu se nám postaral p. Martin Žilák. Letošní Masopust zdoku-
mentovala pěknými fotografiemi Michalka Kalitová.

Děkujeme všem sponzorům, kteří nám při-
spěli do tomboly a také všem, co se podíleli 
na přípravě této akce.

Co dodat závěrem? Asi to, že jsme si po roč-
ní přestávce Masopust krásně užili a už se 
těšíme na „Masopust 2023“.

Helena Neuerová, ČČK

Velice děkuji všem, kteří se po roční vynucené 
pauze zúčastnili a zasloužili o uspořádání le-
tošního masopustu a pomohli tak udržet tuto 
tradiční akci v obci. 

Dalibor Šebek, starosta obce
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Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Naši jubilanti v měsíci  
dubnu:

 Pavel Spíchal
 Soňa Šteflová
 Pavel Tylšar
 Libuše Seidlová
 Rudolf Pindl
 Zdeněk Švancara
 Stanislav Kirchner
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Obec Chornice

MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané, spustili jsme pro vás službu 
Mobilní Rozhlas, díky které vás můžeme in-
formovat přímo do vašeho telefonu. Přihlaste 
se k odběru informací, informace Vám bude-
me posílat e-mailem, jako zprávu do aplikace 
nebo SMS. Služba je zdarma! 
Co Vám přihlášení do Mobilního 
Rozhlasu přináší?
• Upozornění na krizové události - výpadky 
energií, apod. 
• Novinky a důležitá upozornění z úřadu  
• Pozvánky na kulturní a sportovní akce  
• Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými 
funkcemi 
V registračním procesu si sami můžete nasta-
vit, jaké typy informací vás zajímají (např. kul-
tura, doprava, majitelé zvířat). Doporučujeme 
vyplnit Vaše telefonní číslo a ulici, abychom 
Vás mohli rychle varovat v případě nečeka-
ných událostí (např. havárie vody atd.). Vaše 
údaje jsou v bezpečí a v souladu s GDPR. 
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFOR-
MACÍ na www.obecchornice.cz
Registrovat se můžete také osobně na obec-
ním úřadě.
Oficiální aplikaci naší samosprávy - Mobil-
ní Rozhlas si můžete stáhnout přímo na App 
Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat 
naši obec a budete mít informace vždy po 
ruce. 

Konečně zase na horách
Po dvou letech jsme mohli vyjet na lyžařský kurz, tradičně na Bu-
kovou horu do Orlických hor. Trochu jsme se báli, že už nebude 
koncem února dost sněhu, ale počasí se nám vydařilo a podmín-
ky na lyžování byly skvělé. Užili jsme si jak pobyt na svahu, tak 
společný volný čas po lyžování.
Na kurz jeli někteří žáci poprvé, jiní jezdí pravidelně a jsou rádi, 
že díky tomu, že jsme malá škola, bereme na lyžařský kurz ka-
ždoročně děti už od čtvrté do deváté třídy. Navíc si mohou si 
vybrat výuku jízdy na sjezdových lyžích nebo na snowboardu.

Mgr. Barbora Doleželová

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  C H O R N I C E

Jarní úklid přírody
Tak, jako minulý rok, i letos začínají žáci prvního i druhého stupně s jarním úklidem příro-
dy. Do konce dubna budou v rámci soutěže O nejlepšího sběrače pořizovat své fotografie 
úklidu přírody a zároveň soutěžit o umístění v celostátní soutěži Ukliďme Česko.                    
Všem, kteří se do úklidu zapojí, děkujeme.

Mgr. Barbora Doleželová, ZŠ

Masopust 2022
V loňském roce jsme se kvůli covidové pandemii museli vzdát masopustního veselí a reje 

masek, ale letos jsme si vše  
o to víc pořádně vynahradili.
V pátek, 25. února, se do školy 
scházeli žáci i učitelé přemě-
něni v kostýmech na rozličné 
bytosti, pohádkové, strašidel-
né nebo jinak důmyslně vy-
tvořené.
Společně jsme vyrazili na 
obecní úřad poprosit pana sta-

rostu o svolení k průvodu obcí. Poté jsme zamířili do místního obchodu a do mateřské 
školy za zpěvu veselých písniček a hudebního doprovodu. Cestou jsme zpívali i kolem-
jdoucím a radovali se, když se jim naše písničky a masky líbily.
Moc děkujeme všem štědrým chornickým obyvatelům za milá pohoštění, kterými naše 
zamaskované zpěváky uctili.
Jsme moc rádi, že se letos mohla naše oblíbená akce uskutečnit a doufáme, že se všem 
účastníkům líbila.

Mgr. Milena Truhlářová, ZŠ
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M A T E Ř S K Á  Š K O L A  C H O R N I C E 

Zimní olympiáda v MŠ
Malou zimní olympiádu si zkusily  
i děti v mateřské školce. Po dva dny 
plnily různé sportovní disciplíny ne-
jen ve třídě, ale i venku. Cílem byly 
nejen získané informace o olym-
pijských soutěžích, ale motivace ke 
sportu a zdravému životnímu stylu. 
Za své sportovní výkony byly všech-
ny děti odměněny sladkostmi, me-
dailemi a diplomy.   

Mgr. Soňa Marková, MŠ

Kosmická show v MŠ
Na čtvrtek 17. února byl pro 
děti připraven vzdělávací zá-
žitkový program o vesmíru 
s názvem Kosmická show. 
Děti shlédly projekci v tzv. 
zážitkovém stanu, kde moh-
ly vidět, jak to vypadá ve 
vesmíru a něco málo z his-
torie kosmonautiky. Potom 
následovaly pohybové akti-
vity, kde se děti staly plane-
tami a vyzkoušely si, jak fun-

guje pohyb planet. Po skončení projektu jsme obdrželi pracovní 
listy a omalovánky. Dětem se zážitkový vzdělávací program líbil  
a odnesly si mnoho nových vědomostí.

Melková Ivana, MŠ

Masopustní karneval v MŠ
V měsíci únoru jsme si v mateřské škole uspořádali karnevalové 
dopoledne spojené s masopustním veselím a hostinou. Děti byly 
předem seznámeny s masopustními zvyky a tradicemi. Vyzdobi-
li jsme slavnostně třídu a pustili se do masopustních radovánek. 
Přivítali jsme se masopustními říkankami, zazpívali písničky a ná-
sledně představili naše masky. Jako mávnutím kouzelného proutku 
se ve třídě objevili klauni, princezny, víly, čertík, policista, kočička, 
klokánek a jiné masopustní postavy. Plní sil jsme se pustili do při-
pravených soutěží a pohybových aktivit, s radostí si zatančili a vy-
hodnotili masky. Všechny děti získaly sladkou odměnu. Když jsme 
se dostatečně pobavili, posilnily nás výborné masopustní koláčky, 

které nám usmaži-
la paní kuchařka. 
Masopustní kar-
neval se nám vy-
dařil a rádi jsme si 
po náročném do-
poledni šli odpo-
činout do našich 
postýlek.

Kateřina Kolínská, 
MŠ

Svozová firma SUEZ oznamuje, že popelnice 
na směsný komunální odpad, které nestihli 
očipovat 22. 3. budou očipovány v průběhu 

dvou následujících svozů, tj. 5. 4. a 19. 4.
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Návštěva družiny a školky v naší knihovně
15. 2. se k nám do knihovny vypravila školní družina  
a tak jsme zas trošku tvořili a společně četli. Koukněte, 
jak se jim to moc povedlo a jak krásně nám to před 
knihovnou vyzdobili. Školka se u nás zastavila hned 
další den. Dětičky byly nadšené z dětského koutku  
a nevěděly co dřív. Chvíli jsme spolu četli o krtečkovi, 
jak se chystá na jaro, které se nám blíží, huráá :-) Mějte 
se krásně a opatrujte se. 

Vaše knihovna

Obec Jaroměřice

V měsíci dubnu své významné narozeniny 
oslaví:

FERDINAND NÁROŽNÝ
OLGA PUDÍKOVÁ
MARIE PUDÍKOVÁ
ZDENĚK LANGER
VLASTA VYSTAVĚLOVÁ
VÁCLAV KRYŠTOF
Všem jubilantům přejeme pevné 
zdraví, elán a optimismus  
do dalších let.

Řadu jaroměřických občanů opustili: 

ELIŠKA DOSEDLOVÁ
BOŽENA HLOUŠKOVÁ
OLDŘICH KRAVÁČEK
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalým 
rodinám.

Dne 6. 4. 2022 
uplyne 20 let od úmrtí 

pana 
Antonína Mackerleho. 

Rodina vzpomíná.

Dne 18. dubna 2022 
by oslavil krásných 

80 let života 
pan

Jiří Somol

VZPOMÍNÁME

Zápis do Mateřské školy Jaroměřice  
pro školní rok 2022/2023

 Zveme rodiče i děti k zápisu do MŠ,  
který proběhne: 

 ve čtvrtek 5. 5. 2022 
od 10:00 do 12:00

K zápisu si s sebou doneste rodný list dítěte

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat osobně  
v MŠ nebo telefonicky na tel. čísle 778 086 118

Těšíme se na Vás. Kolektiv MŠ 
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PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V DUBNU 2022

Jaroměřice na výstavě  
v Brně

Dne 1. 3. 2022 byla v Moravské zemské 
knihovně (http://www.mzk.cz) v Brně slav-
nostně zahájena výstava "re(Vize) kniho-
ven 21. století", mapující architektonické 
proměny českých knihoven, zajímavé novostavby a trendy v pro-
měnách zvenčí i zevnitř. Naše knihovna je tam uvedena, jelikož byla 
oceněna zvláštním oceněním za rok 2020 za krásnou rekonstrukci. 
Kdo budete mít cestu do Brna, určitě se tam zastavte podívat na naši 
knihovnu a i na ostatní oceněné knihovny. Existuje i online verze vý-
stavy na: https://architektura.knihovny.cz. 
Dále můžete kouknout na odkaz: https://architektura.knihovny.cz/
jaromerice.html.

Zdraví Vás knihovna Jaroměřice.

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

Koupím: 
- staré motocykly nebo náhradní díly Jawa
- německé helmy z 2. světové války i bez vnitřku
- tropické korkové helmy, pískové nebo zelené
Tel.: 732 532 866.
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 Rok skautingu v Jevíčku (1922–2022) aneb Století skautingu v malohanácké metropoli

tragédií, hynou klidně jen proto, že se nežádoucím okolnostem dokáza-
li vzepřít, obvykle z neochoty jim neakceptovatelnou překážku na trati 
života podlézt nebo obejít. Není jich takovýchto věru mnoho, v našich 
končinách zdá se již nadobro vymřeli. Avšak víme, že byli. To zas ne že 
ne! Namnoze zdraví, bystří, činorodí a všestranně talentovaní, zkrátka 
shůry jaksepatří požehnaní jedinci. Že kdyby v cuku letu zátaras pod-

lezli, on by si toho až tak nikdo nevšimnul. 
Dnes mě mrzí, že jsem již za života Jana Haluzy 
neznal blíže tíživý osud jevíčského skauta, skvělé-
ho atleta a studenta medicíny Josefa Koliska ml. 
Mí rodiče jej doma často vzpomínali. Stejně jako 
později jeho matku. Josefova maminka, zdravotní 
sestra Antonie Kolisková (*1903 - †1980) byla mé 
mámě v 60. letech minulého století na zdravot-
ním středisku v Jevíčku tou nejdůvěrnější oporou. 
Nicméně osud Josefa Koliska mi nebyl nikdy řád-
ně nasvícen. Tonul v tajemnu. Snad prý byl po 
roce 1948 zastřelen na státní hranici při pokusu 
o útěk na Západ. Inu verze, která měla uspokojit 
hloubavého puberťáka. 
Ano, kdybych alespoň tušil, určitě bych se na Jo-
sefa Koliska zeptal Jana Haluzy. Či mu to jméno 
něco neříká, nebo zda si na něj přímo nepama-
tuje! Nikoli ovšem z 3. odboje, kde se jistě míjeli. 
Jan Haluza byl zatčen již v září 1948, zatímco 
Josef Kolisko vstoupil aktivně do protikomunistic-
kého odboje patrně až na přelomu let 1949–50 
v souvislosti s brněnskou skupinou jménem Ma-
jerová a spol. Kde se však mohli Pepa s Janíčkem 
s nemalou pravděpodobnosti potkat, toť atletický 

stadion. Josef Kolisko se totiž od roku 1946 osobně znal s Emilem Zá-
topkem. Tedy v době, kdy byl Zátopkovi nablízku Jan Haluza, starší  
a zkušenější parťák ze Sportovního klubu Baťa Zlín. 

Josef Kolisko ml. 
(*29. 2. 1928 – †26. 10. 1950)
Josef alias Pepa Kolisko se narodil v Brně jako nejstarší syn lékaře. 
MUDr. Josef Kolisko st. (*1899 – †1967) působil od roku 1926 jako 
státní obvodní lékař v nedalekém Šebetově a odtud se pak v roce 
1935 i s rodinou přestěhoval do Jevíčka, kde se velmi aktivně zapojil 
do kulturně společenského života. Syn Pepa zde nastoupil do obec-
né školy a již na jejím prvním stupni oplýval důvtipem a obratností. 
Pohybové schopnosti a tělesnou kondici rozvíjel v Sokole Jevíčko. 
Členství v Sokole a v jevíčském skautském oddíle spolu s výchovou 
v rodině formovaly jeho smysl pro férové a čestné jednání, které jsou 
jedním ze základních atributů sokolských a skautských idejí. Po Pepo-
vě boku vyrůstal mladší bratr Lubomír (* 15. 2. 1930).  
Studentem jevíčského gymnázia se stal Josef Kolisko v době nacistic-
ké okupace a po jeho brzkém uzavření pokračoval ve studiu na Vyšší 
hospodářské škole v Přerově, kde se o jeho zázemí postarala rodina 
tatínkova dobrého přítele a tamního ředitele Ing. Jaroslava Ferulíka. 
Do Jevíčka se pak Pepa vrátil na konci roku 1944 a po osvobození 
pokračoval ve studiu zdejšího gymnázia. 
K největším koníčkům Pepy, jak byl nazýván kamarády, patřil sport  
a letectví, puzené patrně z potřeby povznesení. Pohybový talent pro 
atletiku začal systematicky tříbit po válce v atletickém oddíle Soko-
la Spešov na Blanensku, za který závodil až do své emigrace v roce 
1948. Pravidelně se zúčastňoval zemských atletických závodů a se 
zaujetím reprezentoval sokolskou župu Krále Jiřího. Jeho hlavními 
disciplínami byly běh na 100 a 200 metrů a skok do dálky. Stovku do-
kázal zaběhnout pod jedenáct sekund a ve skoku dalekém atakoval 

Milí čtenáři Iniciál, 
často rád zavzpomínám, zvláště při rekreačním běhu, na 8. září roku 
2007, kdy jsem se ztrácel v přeplněném sále luhačovického kulturního 
domu Elektra. Vrcholil zde tehdy třídenní mezinárodní festival folklór-
ních souborů, leč ten, jemuž návštěvníci festivalu nekonečně dlouho ve 
stoje tleskali, tu jako účinkující nevystupoval a o slávu folklóru se při 
svém dlouhém životaběhu též nijak výrazně nezasloužil. 
Mezinárodní festival v Luhačovicích byl totiž tou 
nejlepší příležitostí ke křtu životopisné knihy muže 
z nedalekých Pozlovic, bývalého vynikajícího atle-
ta, po roce 1948 účastníka 3. odboje a politického 
vězně JUDr. Jana Haluzy (*12. 7. 1914 – †25. 8. 
2011); mimo mnohé jiné také prvního a jediného 
trenéra čtyřnásobného olympijského vítěze, atle-
ta 20. století Emila Zátopka. Knihu Trénoval jsem 
Emila ..., která líčí strastiplnou, férovou a dlouhou 
štreku života mimořádné osobnosti Jany Haluzy, 
sepsal můj kamarád a zakladatel našeho Literár-
ního sdružení Iniciály Oldřich Koudelka. A díky 
němu jsem se pak mohl s Janíčkem, jak jsme Janu 
Haluzovi důvěrně říkali, ještě několikrát při dobré 
příležitosti setkat. 
Při našich vzácných setkáních živě vzpomí-
nal na svá působení v atletických oddílech VS 
Brno a SK Baťa Zlín, kde tužil a zoceloval Emila 
Zátopka. Skromně sčítával své atletické trium-
fy, ať už při mistrovstvích republiky, katolických 
olympiádách v Berlíně a Lublani či v legendárním 
běhu Běchovice – Praha. Zároveň nešlo přeskočit 
ani jeho následné martýrium politického vězně. 
Komunistická překážka, jež se mu na trati v roce 
1948 postavila do cesty, byla přespříliš vysoká. Nicméně ani ten nejtrp-
čí pohled zpět, na šest let strávených v nejsurovějším komunistickém 
žaláři v Jáchymově, neprobouzel v Janu Haluzovi negativní emoce. Ba 
naopak, jeho vyprávění bývalo prosvíceno smířením a dávným odpuš-
těním. Mučení elektrickým proudem při výsleších v neslavně prosla-
veném uherskohradišťském arestu determinoval jako peklo na zemi, 
při kterém byl bezmocný člověk ochoten podepsat i ortel vlastní smrti. 
„A ještě za to poděkovat!“ Jiskra v unavených starcových očích přitom 
zůstávala křišťálově čistá, prosta jakékoliv nevraživosti či zárodků od-
platy. K člověčině úctyhodného formátu dovedla Janíčka štreka dlouhá 
a při své obtížnosti v jistých úsecích setsakramentsky krkolomná. Co 
je nakonec jeden vyhraný závod proti štrece života? Odpověď na tuto 
otázku JUDr. Jan Haluza, který jako srdnatý orel promoval na práv-
nické fakultě v Brně těsně před nacistickou okupací Československa  
v roce 1939, velmi důvěrně znal. V této věci však mlčel a nám, pozor-
ným posluchačům, bylo dopřáno pochopit. 
Ostatně s kým měl na počátku své fenomenální sportovní dráhy tu čest, 
věděl dobře i sám Emil Zátopek. Na Janíčka při své slávě nezapomněl 
a v cílové rovince života přiznal, že: „Nebýt Haluzy, nebylo by Zátopka.“
Mezi mnohými oceněními, kterých se Janu Haluzovi dostalo po roce 
1989, od titulu Osobnost roku Zlínského kraje až po Řád Tomáše Ga-
rrigua Masaryka II. třídy udělený prezidentem republiky, mi dojde jemu 
nejpříznačnější Zlatá medaile za čestný běh životem. Vždyť cílovou 
pásku svého vítězného, byť nelehkého a sedmadevadesát roků dlou-
hého závodu proťal Janíček v té nejvyšší skromnosti, pokoře a s čistým 
erbem na hrudi. 
No povězte, komu se tohle podaří? Takovýmto způsobem zvítězit. Ne-
jeden si vlastní štít umaže hned při první nabídnuté příležitosti. Druzí, 
kteří mohou tvořit a patrně tvoří valnou většinu populace, podléhají 
momentální situaci, zvláště když okolnosti budí zdání existenční osu-
dovosti. Nu a ti třetí, vpravdě jedinci, tedy ta nejužší minorita, končívají 
v mlýnici života na lopatkách obětiny třebas jako mučedníci. Mnohdy 
daleko před cílovou rovinkou vlastní existence. A vyjma všech fatálních 
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sedmimetrovou metu! (z archívu zjištěné výsledky: 100m – 10,9 sec, 
skok daleký – 694 cm). 
Na popud Pepy a jeho jevíčských ka-
marádů se patrně v roce 1947 začal 
budovat atletický stadion na Žlíbkách. 
Mladí chlapci, mezi nimi např. bratři 
Beranovi, Vilém Němec, Oldřich Kyša 
aj., upravili původní sokolské cvičiš-
tě nad plovárnou a vybudovali zde 
atletickou dráhu a sektory pro další 
atletické disciplíny. To vše za finanční 
pomoci Sokola a především mecenáše 
Františka Berana.  V této době se Josef 
Kolisko ujímá mladých jevíčských atle-
tů též coby trenér. V roce 1948 pak na 
jeho pozvání navštíví Jevíčko atletický 
souputník a čerstvý olympijský vítěz 
Emil Zátopek, který s Pepou běží na 
Žlíbkách propagační běh. Z nadšení 
vybudované atletické sportoviště bylo při této příležitost slavnostně 
otevřeno. Josef Kolisko toho však na Žlíbkách již mnoho nenaběhal. 
Jen bůh ví, co všechno se mu honilo v hlavě v roce 1948 při imatri-
kulaci na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde začal 
studovat medicínu. Zřejmě tu sehrála roli i jeho aktivní účast na vše-
sokolském sletu v Praze v roce 1948 a protest sokolů proti komu-
nistickému režimu. Perspektiva komunistických vymezení v ujařmené 
vlasti ho záhy přivedla k emigraci. Státní hranici překročil v ilegalitě 
ještě téhož roku v pozdním podzimku na jižní Moravě.  
Zanedlouho se přesto tajně do vlasti vrátil. Ovšem již s falešným ob-
čanským průkazem, vystaveným na jméno Josef Kafka s bydlištěm 
v Mikulově a profesí automechanika. A pod touto identitou se za-
pojil snad ve službách britské rozvědky pod krycím jménem Rovnost 
do domácího protikomunistického odboje.   
V bytě odbojářky Boženy Majerové, v Brně v Husově ulici čp. 7 se 
schází se spolubojovníky Jaroslavem Salajkou, Cyrilem Slámou a dal-
šími. Především ale s agentem Tomášem Olivou, vlastním jménem 
Janem Brejchou, válečným hrdinou a vysloužilým příslušníkem čs. 
perutě britského královského letectva, který měl za úkol vybudovat 
klíčovou ilegální skupinu třetího odboje na Moravě. 
Úkolem tzv. agentů chodců nebyla přitom pouze činnost zpravodaj-
ská, nýbrž zrovna tak měli být nápomocni všelijak perzekuovaným 
rodinám či jejich příslušníkům případně asistovat při útěku na Západ.   
V létě v roce 1950 se Josef Kolisko coby agent Rovnost ukrývá dva 
týdny v bytě Leopolda Doležela, vrchního strážmistra Sboru národní 
bezpečnosti a člena KSČ. Ten je za svou odbojovou činnost později 
odsouzen k trestu smrti.    
Zdárně se rozvíjející špionážní síť se ovšem brzy dostává do úzkých, 
je vyzrazena a s postupným zatýkáním se kruh rychle uzavírá i kolem 
agenta Rovnost – Josefa Koliska, jenž v tu dobu přebývá v modřickém 
bytě u Drahomíry Strouhalové. A právě v tomto zprvu bezpečném 
místě dochází dne 26. října 1950 k osudové přestřelce. 

Jen mrtví nepromluví (ukázka z knihy Luďka Navary a Miroslava Kasáčka: Příběhy třetího 
odboje, str. 153. – 154.)  

Příslušníci Bezpečnosti ho potřebují zachránit. Chtějí informace. Musí pře-
žít. O to ostatní už se postarají.  
Mrtvý nepromluví.
Okamžitě zajišťují převoz.
V brněnské úrazové nemocnici se už chys-
tá operace.
Nějaká sestřička vzpomínala, že ho chtěli 
oživovat. Ptali se ho pořád, jak se jmenuje. 
„X.Y.,” odpověděl.
Ve dvě hodiny po obědě je X.Y. mrtvý.
Pacient operaci nepřežil.
Naštěstí pro něj.
Jen mrtvý nepromluví.
Agent Rovnost je mrtvý. 
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Drahomíra Strouhalová, jež v domě svých rodičů v Modřicích poskyt-
la agentu Rovnost útočiště, vzpomínala později na Pepu jen v tom 
nejlepším. „Po hodech přišel Pepíček. Najednou se objevil a já mu 
věřila, že je dobrý člověk. Dostal mou adresu, že je tu bezpečno. Byl 
kamarádský, měl rád zvířata.“
Shodou osudových náhod se vracel Pepa do domu Strouhalových 
právě v době zásahu STB v témž místě. Prchá, je postřelen, ukryje se 
v nedaleké bednárně a po marném odporu se posledním nábojem 
těžce postřelí, protože ví, co by ho čekalo. Jakákoliv zrada při brutál-
ních výsleších a mučení byla nemyslitelná.
Údajně chtěl Josef Kolisko odcestovat do USA a tam dostudovat medi-
cínu. Na chvíli se však ještě jednou vrátil, aby si do rodného Brna přišel 
pro vlastní smrt. Pepíkova maminka Antonie Kolisková poté ještě bez-
mála dvacet roků živila naději, že její nejstarší syn emigroval a žije svůj 
nový život někde za železnou oponou. Teprve když na jaře roku 1968 
navštívila již propuštěnou politickou vězenkyni Drahomíru Strouhalo-
vou v jejím modřickém bytě, naděje vyhasla.  
Život je běh do neznáma. Jan Haluza a Josef Kolisko - dva znamenití 
sportovci a nezlomní chlapíci. Druhému z nich zůstala cílová páska za-
povězena. Přesto ani on neprohrál. V osudové chvíli se nevzdal a ruce 
nad hlavu nepozvedl. V tu chvíli totiž neprožíval štěstí vítěze. Jeho zá-
vod proto trvá. Duch bojovníka bdí nad školním hřištěm v Jevíčku. Zde 
jako chlapec trénoval a po startu se ujal vedení.  V kategorii cti a odva-
hy vystoupil na stupně vítězů.

 Za Iniciály Ruda B. Beran

PS: na počest odvážného skauta, skvělého atleta a nezdolného odbojá-
ře Josefa Koliska se v rámci Roku skautingu v Jevíčku uskuteční 1. roč-
ník atletického víceboje Memoriál Josefa Koliska. V sobotu 14. května 
2022 na sportovním hřišti u jevíčského gymnázia změří své síly mladí 
atleti a atletky v běhu na 100 metrů a ve skoku dalekém, tedy v disci-
plínách, v nichž Pepa vynikal. 
Lidský život tvoří sled událostí, řetězec postupně navazovaných situací, 
zdarů a nezdarů, vítězství i proher. Většina z nich pak v dějinné paměti 
obvykle zreziví.  Jsou ovšem protagonisté, jejichž řetězy korozi nepod-
lehnou a jména sítem pravdy nepropadnou. Budiž k takovým patří i vi-
zitka jevíčského skauta a sokola Josefa Koliska ml.    

Z panteonu jevíčského  
skautingu

Příběh hrdiny - Wenzl Jiří   (* 8. 6. 1923  - † 15. 4. 1945)  
Pavel Viky Vykydal 
Jiří Wenzl se narodil dne 8. června 
1923 profesoru Františku Wenzlovi 
a profesorce Vlastě Wenzlové jako 
poslední potomek starobylého sel-
ského rodu.
Mladý Jirka se měl znamenitě k ži-
votu a vyrůstal z něho zdravý a čilý 
hošík. Již v útlém mládí se u něho 
ozývalo básnické nadání. Mluvil čas-
to ve verších a dovedl vše vylíčit tak 
živě a věrně, až to vzbuzovalo obdiv.
Do obecné školy chodil v Bezděčí. 
Pak studoval na reálném gymnáziu 
v Jevíčku, a když toto bylo v roce 
1941 zavřeno, odebral se na další 
studia do Boskovic, kde maturoval. 
Jeho maturita byla bolestná, neboť 
skládal zkoušky v pátek a na své narozeniny, dne 8. června 1942 se 
dozvěděl, že jeho otec bude popraven v Brně.
Jeho otec profesor František Wenzl po Mnichově na rozdíl od jiných 
setrval na svých vlasteneckých zásadách a aktivně se zapojil do od-
bojové činnosti, především ve skupině generála Eliáše. Po záboru 
Trnávky přesunul Rolnickou záložnu na mlýn v Plechtinci, pomáhal 
financovat zahraniční odboj, což jej stálo život. Byl zatčen 5. 6. 1942, 
dne 8. 6. odsouzen a 9. 6. 1942 popraven.
Po maturitě se Jiří odebral domů, aby matce pomohl vést hospo-
dářství. Chtěl se stát sedlákem nejen ze záliby, ale i proto, že to slíbil 
svému otci. Hospodářství chtěl Jirka vést co nejmoderněji, dělal si 

Ocenění osobnosti třetího odboje 
obdržel Josef Kolisko
in memoriam 28. 2. 2017
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Káčko je náš klub, všude se s ním chlub! aneb Příběh, který pokračuje
Čtenářský klub Káčko při základní škole v Jevíčku se nechal 
opět slyšet. Současní členové a jejich spolužáci se zúčastnili 

literární soutěže Pardubické střípky 2021, kterou každoročně 
pořádá Krajská knihovna v Pardubicích ve spolupráci se Střediskem 

východočeských spisovatelů. Loňské téma znělo: Tajné dveře. 
Mladí jevíčští písmáci si i přes nemalou konkurenci v této soutěži krajského 
formátu vedli velice dobře. Jejich texty posuzovala odborná porota složená 
ze zavedených literátů a knihovníků, která ocenila hned čtyři žákyně ze zá-
kladní školy v Jevíčku. 
Ve II. kategorii (6. – 7. ročník) se na 1. místě umístila Agáta Bendová  
a 3. místo obsadila Pavla Knídlová. Ve III. kategorii (8. – 9. ročník) obdržela 
Phuong Linh Le se svou básní Pravda za dveřmi 1. místo. A s básní Tajemné 
dveře jí zůstala jen těsně v patách Laura Pospíšilová, která obsadila místo 
druhé. 
Tímto naši začínající písmáci navázali na tradici úspěchů již základní škole 
odrostlých káčkařů, vítězů mnoha literárních soutěží a účastníků recitačních 
přehlídek na celonárodní úrovni, mimo jiné například Dětské scény. Mezi 
první laureáty nadregionálních soutěží patřili především sourozenci Zdeňka, 
Jakub a Eliška Mauerovi, které následovali Petr Veselka, Vít Václavek, Natálie 
Finsterlová, Radim Prokš, Anna Ševčíková či sestry Magda a Anna Vyměta-
lovy.
Za úspěchy literárních nadšenců mnoha ročníků stojí učitelky českého jazyka 
a milovnice dobrých knih Jiřina Finsterlová a Hana Veselková, které vznik 
Káčka v lednu 2016 iniciovaly. 
Za dobu své šestileté existence zažili členové klubu i mnohá dobrodružství,  
a nejen při četbě literatury. Káčko uspořádalo celou řadu výletů i dvouden-
ních exkurzí. Obzvláště poutavé byly cesty do Prahy. Navštívili jsme například 

Český rozhlas, jímž nás provedla 
držitelka Státní ceny za literaturu  
a překladatelské dílo Blanka Stárko-
vá. V Albatrosu, největším českém 
knižním nakladatelství, nás přivítal 
jeho šéfredaktor Petr Eliáš. Jednou 
z mnoha dalších zastávek bylo rov-
něž Centrum vizuální historie Ma-
lach, kde jsme si vyzkoušeli, jak se 

plánky polí podle jednotlivých parcel, zaznamenával osevní postup jednotlivých parcel, hnojení, 
výsledek sklizně atd.
Četl hojně a psal básně. Měl jich velice mnoho. Byl rozeným humoristou a o dobrý vtip u něho ne-
bylo nikdy nouze. Jeho velikou láskou bylo i divadlo. O dobré divadelní hry v době okupace byla 
nouze, ale Jirka dokázal pomoci. Napsal vhodný divadelní kus pro mládež a diváci byli spokojeni.
Jiří se nedokázal smířit se smrtí otce a těžce se ho dotýkala též poroba vlasti. Se svými hořkostmi 
se nesvěřil nikomu a začal pomýšlet o pomstě na vrazích národa. Když se v kraji začali objevovat 
partyzáni, byl s nimi ve styku od podzimu roku 1944. Pomáhal jim, kde mohl. Opatřoval českým 
lidem padělané průkazy k přechodu přes hranice. Partyzánům dodával zprávy o událostech v kra-
ji, jezdil často do Konice, kde se s nimi stýkal, dodával mapy okolí a vše, co pro ně mělo význam. 
Od ledna 1945 byl příslušníkem odbojového hnutí Victoria v Olomouci, kde mu byla vystavena 
legitimace číslo 25.054. Odbojové hnutí, jehož byl Jiří členem, bylo založeno přímo panem prezi-
dentem Dr. Eduardem Benešem a vedl je generál Hasal.
Přiblížil se nešťastný den 15. dubna 1945. Jiří se vrátil z Jevíčka a odešel brzy z domu. Domácí 
se domnívali, že šel k Rypům do Petrůvky. Co vše se dělo potom je zahaleno rouškou tajemství. 
Německý Volkssturm hledal u Petrůvky partyzány, ve skutečnosti se chtěli zmocnit a zlikvidovat 
Jiřího. Byl jim už delší dobu podezřelým. Po krátké přestřelce u domu Rypova v Petrůvce se jim 
podařilo Jiřího zmocnit. Nešťastnou náhodou jim 
vběhl přímo do cesty. Začal výslech a mučení. Dle 
očitého svědka mladého Jiřího vyvedli před dům  
a ve 04:10 hod. dne 15. dubna 1945 ho dvěma rana-
mi z pistole popravili.
Jiří Wenzl byl nacisty zastřelen na silnici, kde ještě 
dlouho zůstávala krvavá skvrna, než ji asi za tři týdny 
smyl déšť. Byl pohřben dne 19. dubna 1945 do ro-
dinné hrobky v Městečku Trnávce.
Maminka Jiřího Wenzla na parte napsala: „Skosen 
osudem jak jarní květ mrazem, odešel nám 22 léta 
mlád - následuje svého otce - můj syn JIŘÍ WENZL.“
Dne 28. října 1946 byl Jiřího mamince předán Junác-
ký kříž „Za vlast 1939-45“ Zlatý stupeň in memoriam.
Skaut Jiří Wenzl byl členem 1.RS oddílu v Jevíčku.

Potkal jsem štěstí *
Jiří Wenzl 

Bloudím tak bez cíle městem.
Kolem je pusto a v duši klid.
Neznámé kolem mne do dálky mizí.
Vše je tak tesklivé, strohé a cizí.
A srdce užírá ten divný chlad,
po milém úsměvu, který mi k štěstí stačí.

A náhle potkám Tebe.
Srdce se zachvěje a radostí skáče.
Na rtech Tvých je úsměv tak milý.
Kéž bych mohl zadržet tu krásnou chvíli,
zraky své ponořit v černo Tvých očí,
v kterých se odráží čistota nebe,
v nich se jen láska a štěstí zničí.

Odešla - a přece se člověku snadněji kráčí 
po tvrdých kostkách z kamene.
Je mi tak dobře! 
Přece si snad vzpomene,
že žije člověk, který má cit.
Pro tyto chvíle má smysl žít.   

* tuto báseň napsal J. W. 15. 1. 1945,
tři měsíce nato - 15. 4. 1945 byl zastřelen
německými nacisty

Káčko stále tvůrčí, momentka z loňské prázdninové dílny

Pravda za dveřmi
Phuong Linh Le

bylo slyšet praskání ohně,
malou místnost osvětloval krb

seděl na zemi, byl na koberci, aby se vyhýbal studené podlaze,
přestože měl křeslo hned vedle, nechtělo se mu vstát

po místnosti byly květináče s odumřelými květinami,
pohár na stolku vedle něho byl naplněn červenou tekutinou

všude tma, žádná okna,
jediná cesta k východu byly dveře, ne příliš daleko

zdálo se, jako by se místnost každý den zmenšovala, 
a tím se dveře přibližovaly, 
přestože byla velmi tma, dveře byly poněkud dobře viditelné

nikdy se dveří nedotkl, vždy se je snažil ignorovat,
ale jeho oči se jim nikdy nemohly vyhnout

jen ty dveře otevři,
vždycky jsi říkal, že chceš znát pravdu, ne?

stojí tu přímo před tvým obličejem,
stačí vstát a položit ruku na kliku,
dobře víš, že se před ní nemůžeš schovat

otevři ty dveře, přestaň se bát,
nikdo za tebou nepůjde
aspoň průvan bude
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Muřinoh gratuluje  
čtyřiadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.

Je jím Pavel Selinger z Jemnice,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

Otázky pro Danu  
Helena Ulčová

Uplynulý rok jsme zasvětili významným osob-
nostem. Záměr se ne zcela podařilo naplnit. 
Byla sice zapůjčená a instalovaná výstava 
k osobnosti Přemysla Otakara II, jehož zá-
sluhou se stalo Jevíčko městem. Při té příle-
žitosti bylo vzpomenuto i dvou významných 
mužů, působících v našem městě. Rovněž 
místní tisk dal prostor vzpomínkám na osob-
nosti silného pohlaví. Ale kde byla jakákoliv 
zmínka o těch, které pro jejich působení ať již 
pracovní, veřejné či kulturní, vytvářely to po-
klidné zázemí, kde je ten pověstný „krk, který 
tou hlavou kroutí“? Ano, ani jednou během 
loňského roku nebyla ve významných osob-
nostech zmíněna jakákoliv žena. Tak bychom 
to měli alespoň trochu napravit. Ráda bych 
proto formou imaginárního rozhovoru připomněla jednu ženu. Ženu, 
kterou poznalo několik generací. Možná již někdo tuší, ano, byla jí 
učitelka, cvičitelka v Sokolu, sportovkyně, osoba aktivní i v kulturním 
dění, ale především matka vynikajících dětí - paní Jaroslava Vrbková 
(*1913 - †2009).   
Dovolím si požádat čtenáře o shovívavost, v následujících řádcích chci 
dát jednak prostor vzpomínkám její dcery Dany, ale i já budu vstupo-
vat do „děje“ svými vzpomínkami či poznámkami. Přeneseme se nyní 
do období padesátých a šedesátých let, následně téměř do nedávné 
doby. Požádala jsem tedy Danu o její čas a zahrnula ji množstvím otá-
zek. S ohledem na skutečnosti, že si dítě vzpomene na své prožitky 
z raného dětství jen velmi málo, nebo s pomocí rodiny, tak zde na 
vzpomínání byla Dana sama.                                                            
Na otázky odepsala: “Naše máti byla velmi emancipovaná žena, pro-
tože se rozvedla již v roce 1951. Což asi nebylo obvyklé. Na svoje dětství 
v souvislosti s ní si zase tak moc nevzpomínám, daleko víc mi utkvělo 
dětství ve spojení s dědečkem Ryšem, matčiným otcem, který se nám 
dětem velice věnoval“. Prarodiče Ryšovi a rodina Vrbkova bydleli spo-
lečně v domě na náměstí, v domě, kde měl pan profesor Ryš jednak 
bohatou knihovnu a dále mnoho „pokladů v podobě mineralogic-
kých sbírek“. Další vzpomínky se váží k pracovní a společenské vytíže-
nosti paní učitelky. Podle kroniky ze ZŠ v Jevíčku začala paní Vrbková 
učit již ve školním roce 1952-53.  Vzpomínky Dany dál plynuly: „Byla 
jsem prostřední dítě, obklopena dvěma bratry, se kterými jsem se někdy 
i pošťuchovala. Ve výchově se máti snažila být spravedlivá, ale někdy 
i trestající, za některé prohřešky použila i rákosku.“ Co k tomu dodat. 
Domácí výchova dětí byla v té době podobná asi ve všech rodinách, 
po všech stránkách vytížení rodiče nebyli často trpěliví. Tak jen si vy, 
seniorské ročníky, vzpomeňte, zda vám rodiče věnovali čas a kolik. 
Další útržek Daniných vzpomínek byl věnován různým úkolům a bra-
trům: „Domácí povinnosti jsme měli přísně rozdělené a kontrolované. 
Nejvíc času máti věnovala nejmladšímu bratru Dušanovi, který měl 
dočasné zdravotní potíže. Jinak jsme byli vedeni k různým sportům, 
jakými byly například tenis a plavání na Žlíbkách. Starší bratr Janek 
hrál hokej za Jevíčko. I když neučila český jazyk, vedla nás k četbě,  

orientovat v mezinárodním archivu obětí holocaustu. Prahou jsme se 
pokochali pohledem z Vyšehradu a na Slavíně uctili velikány českého 
literárního panteonu, a mnohé další.  
O zábavu bývá přitom v Káčku postaráno i v parném létě. Aby mla-
dí čtenáři a písmáci neusnuli na vavřínech, pořádají pro ně nadšené 
učitelky prázdninové dílny, kde společně tvoří a užívají si teplých dnů. 
Káčko bylo také nápomocno při vytváření literární stezky Putování 
za Krchomilkou, která provádí poutníky nejen po městě Jevíčku, ale  
i okolní krajinou. Vychází z knihy olomouckého vysokoškolského pro-
fesora a spisovatele Milana Valenty Muřinoch a Krchomilka. 

V Iniciálách 1/2022 v popisce pod fotografiemi 
Jaromíra Šéfa Votroubka je chybně uvedeno Šéfovo křestní 

 jméno. Za upozornění bdělým čtenářům děkujeme! 

Členové klubu se též aktivně a pravidelně podíleli na městském multi-
žánrovém festivalu Jevíčkovění, díky němuž měli možnost konfronto-
vat vlastní um a talent s významnými literárními osobnostmi. Vedle již 
zmiňovaného profesora Valenty poctili svou návštěvou Káčko napří-
klad spisovatelé Arnošt Goldflam či Leo Pavlát. 
V době pandemie, která na čas a v lecčems aktivity mladých jevíč-
ských písmáků a čtenářů omezila, se nicméně ukázalo, kterak je lite-
ratura stále cenná, nakolik přispívá k rozvoji lidské fantazie, a proto 
mě velmi těší, že příběh Káčko pod vedením Jiřiny Finsterlové a Hany 
Veselkové zdárně pokračuje. 

bývalá členka klubu Eliška Beranová 

a to nejen povinné. V dědečkově knihovně byly zajímavé knižní nabíd-
ky a máti nás ve výběru neomezovala.“ U mimoškolní činnosti paní 
učitelky ještě ve vzpomínkách zůstaneme: „Od doby, kdy začala učit 
na základní škole, účastnila se se svými žáky všemožných sportovních 
soutěží, nacvičovala spartakiády, organizovala šibřinky. Secvičovala 
všechna vystoupení. Spolupracovala i při režii jednotlivých divadelních 
her, kde vytvářela s vystupujícími taneční vložky. Zpívala v pěveckém 
sboru Ctibor atd.; bylo toho zkrátka moc.“ Zbývá ještě několik vzpo-
mínek na události, které prožila Danina máti: paní učitelka „Hovo-
řila o svém kantorování během války na škole v Chornicích. Jezdila 
tam na motorce, kterou s chutí zastavovali vojáci na hranicích Sudet 
(hranice byla na silnici Jevíčko-Chornice v úseku obce Víska). Motorka 
vždycky „zdechla“ a nešla pak nastartovat a vojáci z toho měli velikou 
srandu.“
Ještě by bylo dobře vás informovat o článku z tisku místních novin 
z první republiky, kdy v Jevíčku působil aviatický klub a provozovalo 
se zde bezmotorové létání, kterého se účastnila i mladičká Jaroslava 
Vrbková.
Ve škole jsme ji měly na tělocvik, třídy A i B byly rozděleny – chlap-
ce vedl učitel Halačka. Vyžadovala od nás vždy čistý cvičební úbor  
a snažila se z pubertálních často nemotorných stvoření vychovat lad-
ně se pohybující bytosti. Secvičovala tělovýchovné akademie s gym-
nastickými prvky, ale i jinak pohybové kreace při různých vystoupe-
ních. V pozdějších letech jsme paní učitelku zvali i na školní srazy, 
kterých se ráda účastnila.     
Závěrečná vzpomínka vlastně vše uzavírá: „Máti se svými rodiči vychá-
zela dobře, vážila si hlavně otce, ale i babičky. Ta mnohdy vedla celou 
rozsáhlou domácnost. Na dovolené jsme skoro nejezdili. Na budoucí 
profesní život svých dětí měla velký vliv. Též na jejich pozdější působe-
ní na VUT v Brně. Asi tím, že neměla tolik času na své děti, byla pro 

svá vnoučata milující ba-
bičkou. Zemřela v březnu 
2009.“       
V osobním životě to ne-
měla vůbec lehké, ale 
snad proto vše co dělala, 
ať už svou práci, sport či 
jiné aktivity, dělala napl-
no. Proto si zaslouží naši 
dodatečnou vzpomínku 
k loňskému „Roku osob-
ností“.   
            




