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Vánoční strom jinak
Vážení občané,
chtěli bychom Vás informovat o změně ohledně použití a zdobení vánočního stromu měs-
ta pro letošní Vánoce. Jistě víte, že město každoročně nechává pokácet zpravidla na úze-
mí města rostlý smrk, často bývá poskytnut občany strom ze zahrady, který jeho majitel 
chtěl pokácet. Jednak takovýchto nabídek po městě ubývá a hlavně nás každoročně při-
jde kácení, převoz a usazení vánočního stromu na Palackého náměstí na nemalé finanční 
prostředky, práce jeřábu, asistence zdvihací plošiny, převoz stromu (tento je poskytován 
sponzorsky firmou p. Aleše Ertla) a téměř celodenní práce několika technických pracovní-
ků města. Současně vždy zvažujeme otázku životního prostředí, byť se zpravidla jednalo  
o výběr stromu, který z nějakého důvodu nemohl zůstat na svém stanovišti.
Naším primárním záměrem je především úspora finančních prostředků města a z toho 
důvodu rada města rozhodla na svém jednání dne 17. 10. 2022, že bude jako vánoční strom 
využita jedle rostoucí napravo od sochy T. G. Masaryka na Palackého náměstí v Jevíčku. 
Současně je naším záměrem vysazení nového, již vzrostlejšího jehličnanu i vlevo od sochy 
TGM, který by mohl brzy nahradit tuto vpravo rostoucí jedli, která je spíše řidšího vzrůs-
tu, ale je to příroda a domníváme se, že si zaslouží šanci a využití. Vím, že opustíme léta 
zažitou tradici vánočních stromů v centrálním prostoru náměstí, ale za finanční úsporu 
a ohleduplnost k přírodě to stojí. Současně avizujeme, že se budeme maximálně snažit, 
abychom neporušili kouzlo zářícího vánočního stromu, který společně s Betlémem každo-
ročně vytváří krásnou vánoční atmosféru našeho města.
Věřím, že náš záměr chápete a podpoříte.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Pořízení svozového vozidla údržby
Město Jevíčko v rámci optimalizace svozu bioodpadu a postupného obnovování vozo-
vého parku technické údržby města pořídilo nové svozové vozidlo Multicar M31, které 
je vybaveno hákovým nosičem kontejnerů. Součástí dodávky jsou rovněž 3 ks kovových 
kontejnerů na svoz nejen bioodpadu, ale vzhledem k vyššímu výkonu stroje i ostatních 

komodit. Vozidlo bude současně schopno po 
drobné úpravě kontejnerů obsluhovat i stávají-
cí kontejnery města, používané pro bioodpad. 
Dále je vozidlo Multicar vybaveno pohonem 4x4 
a hydraulickými rozvody pro připojení a obslu-
hu dalších údržbových systémů, jako sněhový 
kartáč, radlice, sypač, případně dalších alterna-
tiv. Vozidlo na základě výběrového řízení dodala 
společnost Traktorservis- ML, s.r.o., Silůvky. Cel-
kové náklady: 3.506.580 Kč vč. DPH.

Dušan Pávek, dipl. um., starosta Města Jevíčka

www.jevicko.cz
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Společenská rubrika 

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

Lenka Tomanová
Antonín Dostál
Alena Popelková
Marie Lišková
Markéta Komendová
Jan Galla
Bohumila Pohlová 

zdarma, nad toto množství bude jeho 
uložení zpoplatněno.  Zpoplatnění se 
bude týkat zejména velkoobjemového 
odpadu (např. starého nábytku) a ne-
tříděného odpadu. Zmiňované elektro-
spotřebiče, papír a další recyklovatelné 
suroviny budou i nadále vybírány zdar-
ma. Přesná pravidla pro ukládání odpa-
dů budou schválena v orgánech města  
a s předstihem uveřejněna. Rád bych po-
děkoval končícímu zastupitelstvu za to, 
že podpořilo projekt vybudování sběrné-
ho dvora, protože podmínky ve stávají-
cím zařízení přestaly postupně vyhovovat 
a současný provoz Na Salajce považuji 
spíše za provizorium. Děkuji také všem 
kolegům, se kterými jsem spolupracoval 
při plánování, projektování a vlastní vý-
stavbě a věřím, že nám všem bude nové 
zařízení dobře sloužit.

Miroslav Šafář

Od nového roku zahájíme provoz no-
vého sběrného dvora
V minulém čísle zpravodaje jsme infor-
movali naše občany o záměru zavedení 
odpadové karty v rámci ukládání ko-
munálního odpadu na sběrném dvoře. 
Karty začneme postupně vydávat od 
listopadu a prokazovat se s ní začnou 
návštěvníci sběrného dvora od nové-
ho roku. V průběhu listopadu bude  
v běžném provozu stávající zařízení Na 
Salajce, v prosinci dojde k jeho postup-
nému vyklizení, přestěhování velkoob-
jemových kontejnerů a dalšího vyba-
vení na ulici Třebovskou. Nový sběrný 
dvůr bude mít také nového správce, 
pana Jiřího Ertla, který se v průběhu 
roku zúčastnil spolu s dalšími uchazeči 
výběrového řízení.
Sběrný dvůr na Třebovské ulici č. p. 
698 město vybudovalo jako prostorné 
a moderní zařízení splňující standardy 
pro skladování odpadů dle platné le-
gislativy. Původně vysoutěženou částku 
14,5 mil Kč bez DPH se podařilo dodr-
žet, a díky nečerpání celé rozpočtové 
rezervy, i snížit o cca 200 tis. Kč. Na akci 
se nám podařilo zajistit spolufinanco-
vání ze strany Svazku obcí skupinového 
vodovodu Malá Haná (500 tis. bez DPH) 
na stavební objekty vodovodu a také 
od Pardubického kraje (1 mil. Kč) v rám-
ci programu podpory problémových 
regionů na stavební objekt příjezdové 
komunikace. Realizací sběrného dvora 
byla dokončena první etapa postupné 
výstavby areálu, který by měl v budouc-
nu sloužit i jako zázemí pro technické 
pracovníky města. Pokračování projek-
tu bude samozřejmě záviset na finanč-
ních možnostech města.
Odpadová karta občana bude fungovat 
na podobném principu jako QR kódy 
na sběrných nádobách - popelnicích. 
Pro každou domácnost bude určena 
jedna odpadová karta, jejíž předložení 
bude podmínkou pro uložení komunál-
ního odpadu. Obsluha sběrného dvora 
po zvážení odevzdávaného odpadu za-
eviduje jeho množství pomocí čtečky 
QR kódů a přiřadí jej konkrétní domác-
nosti v evidenčním systému ECONIT. 
Našim záměrem je přesná evidence 
velkoobjemového a směsného komu-
nálního odpadu s výjimkou vyřazených 
elektrozařízení. Tato nebude nutno vá-
žit, protože se na ně vztahuje zpětný 
odběr a město za jejich odevzdání do-
stává finanční odměnu od společností 
ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP. Pro 
účely vážení je dvůr vybaven moderní 
přejezdovou váhou.
Plánujeme, že 1000 kg směsného ko-
munálního a velkoobjemového odpa-
du budou moci domácnosti odevzdat 

Okénko radních

Informace z ustavujícího zasedání  
zastupitelstva města

Vážení občané,
Dne 24. 10. 2022 v 16:00 hodin proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva města Je-
víčko, na kterém byli zvolení zastupitelé do rady města:
starosta města:  Dušan Pávek, dipl. um. (Sdružení Naše Jevíčko 2022)

místostarosta města: Mgr. Miroslav Šafář (Sdružení Naše Jevíčko 2022)

členové rady města: Mgr. Jana Junková (Sdružení Naše Jevíčko 2022), 

   Mgr. Miloslav Parolek (Město lidem, lidé městu), 

   Mgr. Petr Jedlinský (Jednotné Jevíčko)

Výbory zastupitelstva města budou zvoleny v řádném zastupitelstvu 7. 11. 2022 a ko-
mise rady města budou zvoleny v jednání rady 21. 11. 2022.
Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování všem voličům, kteří se zúčastnili komunál-
ních voleb i všem spoluobčanům, kteří svojí účastí podpořili slavnostní atmosféru 

ustavujícího zasedání 
zastupitelstva města. 
V budoucí práci pro 
město přejeme všem 
zastupitelům, aby 
dokázali v zásadních 
rozhodnutích najít 
společnou řeč, byť se 
mohou naše názory  
v mnohém různit. 

Vedení města Jevíčko
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NOVĚ V TIC

KALENDÁŘ  
JEVÍČKO A OKOLÍ  

Z NADHLEDU 2023
CENA 280,-

Podpora pořízení vybavení  
do rekonstruovaného  

Kulturního domu ASTRA
Vážení občané,
rádi bychom chtěli velmi poděkovat Vám všem, kteří jste finančně podpořili 
nákup vybavení pro rekonstruovaný Kulturní dům ASTRA finančním darem 
prostřednictvím transparentního účtu města. Stav na účtu činil k 16.10.2022 
celkem 140 776,72 CZK. Pohyby na účtu můžete kdykoliv shlédnout na webu 
města v sekci: samospráva/projekty města/podpořte vybavení kulturního 
domu ASTRA-transparentní účet města. 
Vaší podpory si velmi vážíme a plánujeme, že dojde k postupnému vybavová-
ní kulturního domu v 1. čtvrtletí roku 2023. Budeme tedy i nadále velmi rádi 
za Vaši případnou podporu tohoto důležitého projektu města.

Dušan Pávek, dipl.um., starosta Města Jevíčka

Město Jevíčko
Městský úřad Jevíčko

I N F O R M A C E
o konání 2. zasedání  

Zastupitelstva města Jevíčka

Městský úřad Jevíčko informuje o konání 
2.  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: 07. 11. 2022 od 16:00 h
Program:  bude zveřejněn 7 dní  
    před  zasedáním  
    na úřední desce

V Jevíčku dne  14. 10. 2022

  Dušan Pávek, dipl. um. v. r.  
starosta města Jevíčka
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Rada města Jevíčko schvaluje
1/45Z/2022 program 45. zasedání ZM kona-

ného dne 12.09.2022
2/45Z/2022 návrhovou komisi ve složení: Bc. 

Jan Finsterle, Mgr. Miloslav Parolek, Ing. 
František Bušina

5/45Z/2022 uzavření dodatku č. 2 ke smlou-
vě o dílo na akci "Zvýšení odolnosti 
požární zbrojnice Jevíčko" mezi měs-
tem Jevíčko a společností LETOSTAV, s. 
r. o., Nádražní 12, 679 61 Letovice, IČ: 
16343794, jehož předmětem je ode-
čet finanční rezervy pro krytí nákladů 
spojených s nepředvídatelnými více-
pracemi ve výši 300.000 Kč bez DPH  
a přípočet víceprací dle změnového lis-
tu č. 3 akce ve výši 300.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem dodatku

7/45Z/2022 cenovou nabídku a smlouvu  
o dílo se společností Akvamont Svitavy, 
s. r. o., Hlavní 426/4, 568 02 Svitavy, IČ: 
15035221 na realizaci zadláždění chod-
níku ul. Brněnská včetně výměny obrub 
v úseku od lékárny po křižovatku s ul. 
Okružní III za částku 722.228 Kč bez 
DPH a etapizaci plateb za provedené 
práce do jara 2023 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

8/45Z/2022 - budoucí prodej pozemku p. č. 
5143/37 (625 m2) – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí Ing. T*** D***, Je-
víčko, druhou zálohu kupní ceny ve 
výši 328.200 Kč bez DPH + smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy - budoucí 
prodej pozemku p. č. 5143/36 (640 m2) 
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
Mgr. Z*** R***, Jevíčko, druhou zálohu 
kupní ceny ve výši 336.000 Kč bez DPH 
+ smlouvu o smlouvě budoucí kupní  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy 
- budoucí prodej pozemku p. č. 5143/27 
(645 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí Bc. J*** K*** a Ing. P*** K***, 
Jevíčko, druhou zálohu kupní ceny ve 
výši 423.250 Kč bez DPH + smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy - budoucí 
prodej pozemku p. č. 5142 (647 m2) 
– orná půda v k. ú. Jevíčko-předměstí 
společnosti Development Minářová, s. 
r. o., Vrchlického 885, Jevíčko, druhou 
zálohu kupní ceny ve výši 424.550 Kč 
bez DPH + smlouvu o smlouvě budou-
cí kupní a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

 - budoucí prodej pozemku p. č. 
5143/18 (650 m2) – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí společnosti Deve-
lopment Minářová, s. r. o., Vrchlického 
885, Jevíčko, druhou zálohu kupní ceny 
ve výši 426.500 Kč bez DPH + smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

 - budoucí prodej pozemku p. č. 
5143/29 (896 m2) – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí společnosti Deve-
lopment Minářová, s. r. o., Vrchlického 
885, Jevíčko, druhou zálohu kupní ceny 
ve výši 586.400 Kč bez DPH + smlouvu 
o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

 - budoucí prodej pozemku p. č. 5143/20 
(650 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí D*** M***, Jevíčko, druhou 
zálohu kupní ceny ve výši 341.200 Kč 
bez DPH + smlouvu o smlouvě budou-
cí kupní a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

 - budoucí prodej pozemku p. č. 

5143/31 (800 m2) – orná půda v k. ú. 
Jevíčko-předměstí do podílového spo-
luvlastnictví N*** R***, Brno a Ing. Š*** 
F***, Brno, druhou zálohu kupní ceny 
ve výši 419.200 Kč bez DPH + smlouvu  
o smlouvě budoucí kupní a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

 - budoucí prodej pozemku p. č. 5143/8 
(621 m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-
-předměstí do podílového spoluvlast-
nictví P*** D***, Kostelec na Hané  
a J*** V***, Prostějov, druhou zálohu 
kupní ceny ve výši 326.120 Kč bez DPH 
+ smlouvu o smlouvě budoucí kupní  
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/26 (650 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí do podílového spoluvlastnictví 
J*** F***, Dětřichov u Moravské Třebové 
*** a G*** S***, Jevíčko za cenu 853.000 
Kč bez DPH + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícími + kupní smlouvu 
mezi městem Jevíčko a J*** F*** a G*** 
S*** na prodej pozemku p. č. 5143/26  
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/23 (650 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí manželům Ing. P*** Ř***, Jevíč-
ko a Mgr. M*** Ř***, Ph.D.***, Jevíčko 
za cenu 853.000 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícími  
+ kupní smlouvu mezi městem Jevíčko 
a Ing. P*** Ř*** a Mgr. M*** Ř***, Ph.D. 
na prodej pozemku p. č. 5143/23 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/22 (650 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí Ing. T*** K***, Jevíčko za cenu 
853.000 Kč bez DPH + úhradu správní-
ho poplatku katastrálnímu úřadu v hod-
notě 2.000 Kč kupujícím + kupní smlou-
vu mezi městem Jevíčko a Ing. T*** K*** 
na prodej pozemku p. č. 5143/22 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/30 (848 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí do podílového spoluvlastnictví 
A*** P***, Jevíčko a L*** M***, Jaromě-
řice *** za cenu 1.110.400 Kč bez DPH 
+ úhradu správního poplatku katastrál-
nímu úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupují-
cími + kupní smlouvu mezi městem Je-
víčko a A*** P*** a L*** M*** na prodej 
pozemku p. č. 5143/30 v k. ú. Jevíčko-
-předměstí a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/17 (621 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí M*** S***, Kuřim za cenu 815.300 
Kč bez DPH + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi městem Jevíčko a M*** S*** na 
prodej pozemku p. č. 5143/17 v k. ú. 
Jevíčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

 - prodej pozemku p. č. 5143/16 (621 
m2) – orná půda v k. ú. Jevíčko-před-
městí M*** S***, Brno za cenu 815.300 
Kč bez DPH + úhradu správního po-
platku katastrálnímu úřadu v hodnotě 
2.000 Kč kupujícím + kupní smlouvu 
mezi městem Jevíčko a M*** S*** na 
prodej pozemku p. č. 5143/16 v k. ú. Je-

Usnesení 45. zasedání Zastupitelstva města Jevíčko konané dne 12. září 2022

víčko-předměstí a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy

9/45Z/2022 prodej pozemku p. č. 3061/3 
– ostatní plocha a nově zaměřených 
pozemků p. č. 3052 a p. č. 3053/2, 
oba trvalý travní porost, vše v k. ú. 
Jevíčko-předměstí společnosti RA-
BBIT Trhový Štěpánov, a. s., Sokolská 
302, 257 63 Trhový Štěpánov za kupní 
cenu 1.698.400 Kč bez DPH + úhra-
du správního poplatku katastrálnímu 
úřadu v hodnotě 2.000 Kč kupujícím 
+ kupní smlouvu mezi městem Jevíč-
ko a společnosti RABBIT Trhový Ště-
pánov, a. s. na prodej pozemků p. č. 
3061/3, p. č. 3052 a p. č. 3053/2, vše 
v k. ú. Jevíčko-předměstí a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy

10/45Z/2022 grantový systém - zásady pro 
poskytování dotací z rozpočtu města 
Jevíčko pro rok 2023

11/45Z/2022 úpravu rozpočtu města Jevíčko 
na rok 2022 č. 3

12a/45Z/2022 koupi spoluvlastnického po-
dílu o velikosti ½ k celku pozemků p. 
č. 4513 (550 m2) – ovocný sad a p. č. 
4514 (383 m2) – trvalý travní porost, 
oba v k. ú. Jevíčko-předměstí za cenu 
16.327,50 Kč od Ing. F*** T*** Praha 
5 + úhradu správního poplatku ka-
tastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
městem Jevíčko a Ing. F*** T*** na 
koupi spoluvlastnického podílu o ve-
likosti ½ k celku pozemků p. č. 4513 
a p. č. 4514, oba v k. ú. Jevíčko-před-
městí a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

12b/45Z/2022 koupi spoluvlastnického po-
dílu o velikosti ½ k celku pozemků p. 
č. 4513 (550 m2) – ovocný sad a p. 
č. 4514 (383 m2) – trvalý travní po-
rost, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí za 
cenu 16.327,50 Kč od V*** T*** Vše-
nory + úhradu správního poplatku 
katastrálnímu úřadu v hodnotě 2.000 
Kč kupujícím + kupní smlouvu mezi 
městem Jevíčko a V*** T*** na koupi 
spoluvlastnického podílu o velikosti 
½ k celku pozemků p. č. 4513 a p. 
č. 4514, oba v k. ú. evíčko-předměstí  
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy

Zastupitelstvo města Jevíčko určuje
3/45Z/2022 zapisovatelkou zasedání Pet-

ru Minaříkovou a ověřovatele zápi-
su Ing. Romana Müllera a Mgr. Janu 
Junkovou

Zastupitelstvo města Jevíčko konstatuje
4a/45Z/2022 ověření, že návrh změny č. 3 

ÚP není v rozporu s politikou územ-
ního rozvoje, s územně plánovací 
dokumentací vydanou krajem, se sta-
novisky dotčených orgánů a stano-
viskem krajského úřadu

Zastupitelstvo města Jevíčko vydává
4b/45Z/2022 změnu č. 3 ÚP Jevíčko formou 

opatření obecné povahy
Zastupitelstvo města Jevíčko ukládá
4c/45Z/2022 zveřejnit změnu č. 3 a úplné 

znění ÚP po vydání této změny vyvě-
šením na úřední desce a rovněž způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup 
po dobu 15 dní

Zastupitelstvo města Jevíčko pověřuje
6/45Z/2022 radu města do doby ustavují-

cího zasedání nového zastupitelstva 



www.jevicko.cz

              Listopad 2022   / 5síč ík s a Jevíčka

Rada města Jevíčko schvaluje
1/98R/2022 program 98. schůze rady města 

dne 19.09.2022
2/98R/2022 darovací smlouvu mezi městem 

Jevíčko a dárcem dle zápisu, který 
daroval městu elektrické spotřebiče  
v hodnotě 21.517 Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy

3a/98R/2022 dotaci 5.500 Kč SRPS ZŠ v Jevíč-
ku na konání letního tábora Suté Břehy

3b/98R/2022 cenovou nabídku společnosti 
NETVOIP, s. r. o., Jevíčko na dodávku 
3 ks kamer pro areál nového sběrného 
dvora s příslušenstvím za částku 52.584 
Kč bez DPH s hodinovou sazbou mon-
táže a nastavení 550 Kč/h bez DPH

4c/98R/2022 zakoupení žaluzií do učebny 
a kanceláří Domu hasičů do částky 
12.000 Kč vč. DPH

6a/98R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2023046/VB/2 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 96/24 
– ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-město, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6b/98R/2022 ukončení nájemní smlou-
vy na část pozemku p. č. 2 – zahrada  
v k. ú. Jevíčko-město, a to dohodou  
k 31.12.2022

6d/98R/2022 cenovou nabídku firmy Petr Do-
koupil, 679 37 Borotín 5, IČ: 74355163 
na dodání 5 ks kulovitého akátu, 20 ks 
zlatice, 20 ks tavoly a 20 ks tavolníku  
k provedení výsadby pásu zeleně mezi 
cyklostezkou a areálem ČSAD za cenu 
40.550 Kč bez DPH

6e/98R/2022 dohodu o strpění zateplovacího 
systému mezi městem Jevíčko a vlastní-
kem nemovitosti č. p. 42 na ul. Kostelní 
v Jevíčku na pozemku p. č. 5 v k. ú. Je-
víčko-město, výši jednorázové náhrady 
5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem 
dohody

6f/98R/2022 dohodu o strpění zateplovacího 
systému mezi městem Jevíčko a vlast-
níky nemovitosti č. p. 40 na ul. Kostelní 
v Jevíčku na pozemcích p. č. 6/1, p. č. st. 
8, oba v k. ú. Jevíčko-město a pozemku 

p. č. 57/5 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši 
jednorázové náhrady 5.000 Kč a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

7a/98R/2022 interní směrnici města pro výběr 
nájemníků a uzavírání nájemních smluv 
v bytovém domě č. p. 560 na ul. Barvíř-
ská, Jevíčko

7b/98R/2022 výši nájemného v bytovém domě 
Barvířská 560, Jevíčko ve výši 68 Kč/
m², a to v souladu s Limity nájemného 
v podporovaných a sociálních bytech 
stanoveným Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR s platností od 01.10.2022

8/98R/2022 využití objektu města č. p. 449 na 
ul. M. Mikuláše pro formu krátkodo-
bých pronájmů

Rada města Jevíčko zrušuje
4a/98R/2022 dle § 102 odst. 2 písm. h) záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění

 - komisi stavební
 - komisi životního prostředí
 - komisi bytovou a sociální
 - komisi pro výchovu a vzdělávání, mlá-

deže a sportu
 - komisi kulturní, cestovního ruchu a re-

gionálního rozvoje
 - komisi pro dopravu, dopravní obsluž-

nost a bezpečnost
 - sbor pro občanské záležitosti, kte-

ré byly zřízené radou města pro vo-
lební období 2018–2022 usnesením  
č. 3e/3R/2018 ze dne 03.12.2018 a od-
volává všechny jejich aktuální předsedy 
a členy, vše k 23.09.2022

Rada města Jevíčko pověřuje
4b/98R/2022 investičního technika zajištěním 

informování vlastníka nemovitosti č. p. 
298 na ul. Svitavská na špatný stav pa-
rapetů budovy, které jsou nebezpečné 
pro procházející občany, dále vyrozu-
měním SÚS Pk společně s dopravním 
inženýrem Policie ČR DI Svitavy s žá-
dostí o umístění reflexního lemu na DZ 
STOP a upozorňující nápisy na blížící se 
křižovatku na "trianglu" na komunikaci 
Jevíčko - Uhřice a vyrozumění SÚS Pk 
na uvolněný sloupek DZ STOP na kři-
žovatce ulic Brněnská - Okružní III a IV 
v Jevíčku

6c/98R/2022 vedoucího organizačního od-
boru zajištěním stanovisek současných 
nájemnic pozemku p. č. 136/1 v k. ú. Je-

Usnesení 98. schůze Rady města Jevíčko konané dne 19. září 2022

víčko-předměstí za účelem případného 
ukončení platných nájemních smluv

Rada města Jevíčko uděluje
5a/98R/2022 souhlasné stanovisko společnos-

ti Energomontáže Votroubek, s. r. o., 
Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad 
Kněžnou, IČ: 28791274 k vydání územ-
ního souhlasu a jako vlastník pozemku 
p. č. 1750/8 v k. ú. Jevíčko-předměs-
tí souhlasí se stavbou: "SY Jevíčko, Na 
Rybníku p. č. 3073/3, kNN" s podmín-
kou uvedení povrchu do původního 
stavu

5b/98R/2022 souhlasné stanovisko společnos-
ti VHOS, a. s., Nádražní 1430/6, 571 01 
Moravská Třebová, IČ: 48172901 k vy-
dání územního souhlasu a jako vlastník 
pozemku p. č. 5401 v k. ú. Jevíčkopřed-
městí souhlasí s vedením trasy vodo-
vodní přípojky v rámci stavby "Nová 
vodovodní přípojka pro p. č. 5183/12 
v k. ú. Jevíčko-předměstí" s podmínkou 
uvedení povrchu do původního stavu

5c/98R/2022 souhlasné stanovisko společnos-
ti Projekce Cihlář, s. r. o., Na Hradě 12, 
281 26 Týnec nad Labem, IČ: 27880516 
k vydání územního souhlasu pro stav-
bu: "Přeložka VTL plynovodu DN 150 – 
Výstavba skladové haly RABBIT Trhový 
Štěpánov, a. s." za podmínky, že VTL 
plynové potrubí bude řešeno zejména 
dle hloubkových a prostorových no-
rem s patřičnými chráničkami, aby na 
pozemcích města, kterých se tato VTL 
přípojka dotkne, mohla být vybudována 
již dlouhodobě plánovaná komunikace 
II. třídy

Rada města Jevíčko vyhlašuje
6g/98R/2022 soutěž a zveřejnění výzvy k po-

dání nabídky na koupi bytové jednot-
ky č. 56/3 a spoluvlastnického podílu 
na společných částech nemovité věci 
v ul. Soudní v Jevíčku se stanovenou 
minimální nabídkovou cenou ve výši 
2.990.000 Kč

Rada města Jevíčko souhlasí
7c/98R/2022 se záměrem pronajmout podpo-

rovaný byt v režimu sociálního bydlení 
v bytovém domě Barvířská 560, Jevíčko, 
byt č. 2 v 1. NP objektu

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

k provádění a schvalování veškerých 
úkonů vztahujících se k realizaci in-
vestičních akcí města a rozpočtových 
opatření: "Přístavba a stavební úpravy 
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko"; 
"Areál sběrného dvora Jevíčko"; "Vý-
stavba společné stezky Jevíčko – Velké 
Opatovice" a "Stavební úpravy bytové-
ho domu Jevíčko, Nerudova č. p. 529" 
z důvodu nutnosti jejich odpovědného 

řízení a vazby na dotační spolufinanco-
vání

13/45Z/2022 radu města jednáním s HZS Je-
víčko a. s. o výspravě nejhorších úseků 
eurocest s rozhodnutím do 500.000 Kč

Zastupitelstvo města Jevíčko odvolává
12c/45Z/2022 na vlastní žádost ze zdravotních 

důvodů z funkce dočasného vedení 
Městské policie Jevíčko Františka Juriše, 
do které byl pověřen zastupitelstvem 

města usnesením č. 11h/19Z/2020 dne 
25.05.2020

Zastupitelstvo města Jevíčko jmenuje
12d/45Z/2022 Martina Němce do funkce veli-

tele Městské policie Jevíčko s účinností 
ode dne schválení

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

Rada města Jevíčko schvaluje
1/99R/2022 program 99. schůze rady města 

dne 03.10.2022
2a/99R/2022 smlouvu mezi městem Jevíčko  

a Pardubickým krajem o poskytnutí do-
tace na "Činnost a provoz turistického 
informačního centra Jevíčko" ve výši 
5.501 Kč a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy

2b/99R/2022 předložený soupis změn, mé-
něprací a víceprací v realizaci projektu 
"Přístavba a stavební úpravy kina Astra 
na ul. Kostelní 41, Jevíčko"

3a/99R/2022 smlouvu mezi městem Je-
víčko a Pardubickým krajem  
č. OKSCR/22/24155 o poskytnutí do-
tace z Podprogramu podpory kultury  
a památkové péče v Pk na rok 2022 

Usnesení 99. schůze Rady města Jevíčko konané dne 3. října 2022

ve výši 95.000 Kč na akci "Stabiliza-
ce krovu městské věže s chemickou 
ochranou dřevěných konstrukcí"  
a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy

3b/99R/2022 dodatek č. 2 ke smlouvě mezi 
městem Jevíčko a Pardubickým kra-
jem č. OSV/22/20619 o poskytnutí 
účelové dotace Pk na podporu soci-
álních služeb, kdy je celková výše do-
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JEVÍČKO

Evropský školní sportovní den 
První podzimní den se na naší škole konal  již tradiční Evropský 
školní sportovní den. Touto akcí se snažíme dětem ukázat, že sport 
je zábava, která může být součástí každého dne.
Všichni žáci prvního stupně se se svými učiteli sešli ráno na hřišti ke 
společnému slavnostnímu nástupu. Po úvodním slovu pana ředite-
le se žáci za hlasitého doprovodu skupiny Mirai rozběhli po ovále 
k společnému běhu. Plnění jednotlivých sportovních disciplín bylo 
zahájeno po krátké rozcvičce.
Postupně absolvovali na hřišti, v tělocvičně a přilehlých travnatých 
plochách deset různých sportovních aktivit. Výsledky měřitelných 
disciplín slouží jako podklad do projektu Sazka olympijský víceboj, 
do kterého jsme již několik let zapojeni.
Atletické hřiště: běh 60m, běh 500m, hod kriketovým míčkem, skok 
z místa, T-běh.
Tělocvična: hod basketbalovým míčem, hluboký předklon.
Travnaté plochy: honičky, slalom, cvičení s padákem a švihadly.
Na jednotlivých stanovištích provedli soutěžící žáci osmých roční-
ků, bez kterých bychom tuto organizačně náročnou akci obtížně 
zvládali. Osmáci DĚKUJEME :-).
Závěr sportovního dne byl ve znamení vyhodnocení úspěšných 
sportovců – v každé třídě medaili obdrželi nejlepší tři hoši a tři dív-
ky. I když se medaile nehoupala na krku každému – všichni bojo-

vali a den si za 
krásného slu-
nečného po-
časí užili.

  Učitelky  
prvního 
stupně

Zprávy z DM
Prázdniny utekly jako voda a 31. 8. jsme na DM opět přivítali sta-
ré i nové studenty. Kromě žáků našeho gymnázia jsme nově po-

skytli ubytování i osmi 
studentům Střední školy 
André Citroëna v Bosko-
vicích. Kapacita domova 
mládeže je tak v tomto 
školním roce zcela napl-
něná. Náš vychovatelský 
sbor byl posílen o paní 
Lucii Havránkovou. 
Od začátku října již na 
DM naplno fungují ob-
líbené zájmové činnosti: 
kroužek posilovny pod 
vedením p. Vafkové za 
spolupráce p. Machor-
kové, Klub sociálních 
dovedností Jen tak /p. 
Gnipová a p. Blahová/, 
knihovna s p. Vafkovou 
a nově kroužek zpí-
vání s kytarou p. Ha-
vránkové, deskové hry  
s p. Gnipovou a Dée-
MArt p. Blahové. 
Již tradičně patří úter-
ní podvečery tanečním 
kursům v Hotelu Mo-
rava, na které i v tomto 
školním roce dochází 
početná skupina stu-
dentů z DM.  
     Mgr. Darina Gnipová 

DOMOV MLÁDEŽE

tace na činnost Pečovatelské služby Je-
víčko stanovena na částku 663.000 Kč 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

3c/99R/2022 přidělení dotace v rámci gran-
tového systému města TJ SK Jevíčko 
ve výši 28.600 Kč na náklady spojené 
s dopravou oddílu kopané k soutěžím 
okresního přeboru

3d/99R/2022 přidělení dotace v rámci granto-
vého systému města 28. oddílu skautů 
"Petra Müllera" Jevíčko ve výši 21.400 
Kč na náklady spojené s dopravou od-
dílu na celostátní soutěž skautské vše-
strannosti

3e/99R/2022 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
mezi městem Jevíčko a společností 
FORTEX STAVBY, s. r. o., Jílová 1550/1, 
787 01 Šumperk, IČ: 08516774 na 
akci "Areál sběrného dvora Jevíčko", 
kterým se snižuje cena díla na částku 
13.784.051,63 Kč bez DPH a pověřu-
je místostarostu podpisem dodatku 
smlouvy

4a/99R/2022 vypovězení služby s bezpeč-
nostní agenturou Aragon Security na 
poskytování bezpečnostních služeb 
ostrahy objektu městské knihovny,  
U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko

4b/99R/2022 cenovou nabídku firmy ALKYON 
electric, Ing. Bedřich Huzlík, Třeba-
řov 228, IČ: 13831526 k instalaci GSM 
komunikátoru do prostor městské 
knihovny za nabídkovou cenu 6.899 Kč 

bez DPH a SIM karty od operátora T-
-Mobile s paušálním poplatkem 15 Kč 
bez DPH měsíčně

5a/99R/2022 smlouvu o zřízení věcného bře-
mene č. IV-12-2023049/VB/2 mezi 
městem Jevíčko a společností ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín na zřízení věcného břemene 
- služebnosti na pozemku p. č. 5428/1 – 
ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí, 
jednorázovou náhradu za zřízení výše 
popsaných práv odpovídajících věcné-
mu břemeni ve výši 2.000 Kč bez DPH 
a pověřuje starostu podpisem smlouvy

5b/99R/2022 ukončení nájemní smlouvy na 
část pozemku p. č. 136/1 - zahrada  
v k. ú. Jevíčko-předměstí s nájemkyně-
mi dle zápisu dohodou k 31.12.2022

5c/99R/2022 záměr prodeje pozemku p. č. 
136/1 - zahrada v k. ú. Jevíčko-před-
městí

6/99R/2022 žádost o finanční kompenzaci ža-
dateli dle zápisu za montáž vnitřních 
okenních žaluzií v bytové jednotce č. 2, 
Barvířská 560, Jevíčko, která bude po-
skytnuta ve výši 3.725 Kč a bude zapo-
čtena do konečného vyúčtování služeb 
nájemce bytu č. 2 za rok 2022

Rada města Jevíčko pověřuje
2c/99R/2022 starostu města projednáním 

dodatku ke smlouvě o dílo na realiza-
ci stavby "Přístavba a stavební úpravy 
kina Astra na ul. Kostelní 41, Jevíčko"  

s poskytovatelem úvěru Komerční ban-
kou, a. s.

2d/99R/2022 starostu podpisem dodatku č. 
1 mezi městem Jevíčko a společností 
PTÁČEK - pozemní stavby, s. r. o., Pod-
valí 629, 752 01 Kojetín, IČ: 25896873 
týkající se změn stavby, méněprací  
a víceprací při realizaci stavby "Přístav-
ba a stavební úpravy kina Astra na ul. 
Kostelní 41, Jevíčko"

8/99R/2022 investičního technika zajištěním 
návrhu na lokální opravu vyjetých ko-
lejí průjezdem přes Palackého náměs-
tí kolem kašny a dále v křižovatkách  
u restaurace Vesmír a lékárny U Bílého 
anděla

Rada města Jevíčko souhlasí
4c/99R/2022 s ukončením pracovního poměru 

dohodou pracovnice technických slu-
žeb města dle zápisu ke dni 22.12.2022 
na základě vlastní žádosti z důvodu 
plánovaného odchodu do starobního 
důchodu

Rada města Jevíčko doporučuje
7/99R/2022 příspěvkové organizaci ZUŠ Je-

víčko řídit se výsledky veřejnosprávní 
kontroly a provést neprodleně nápravu, 
aby zjištěné nedostatky byly odstraně-
ny v termínu do 30.06.2023

Dušan Pávek, dipl. um., v. r., starosta   
Mgr. Miroslav Šafář, v. r., místostarosta
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Listopad v Městské knihovně v Jevíčku

14. listopadu 2022 v 17.00  Listování,  
sál zámečku

LiStOVáNí.cz: TŘEŠNĚ V RUMU  
(Michaela Janečková)

Dovolená s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě (!!!). Tři-
cetiletá Michaela, redaktorka veřejnoprávní televize potlačila svůj 
pud sebezáchovy, a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším 
dědou) a partou důchodců bezmála měsíc cestovat po Kubě. Když 
balila kufry, ještě netušila, že za pár dní: stráví večer na policejní 
stanici na okraji Havany, pak se děda ztratí v pralese, že rum je 
oficiální snídaní šampionů a patery trenky na měsíc v pohodě stačí. 
Těšte se na Onewoman show Petry Bučkové, kterou můžete znát 
ze seriálu Jitřní záře, plnou svérázných historek a bizarních situací 
v kubánských kulisách. Možná dojde i na Guantanameru aneb co 
se stane, když sejmete rudé třešničky z loga KSČM a naložíte je do 
řízného kubánského rumu. Vstupné 50 Kč

Sobota 19. listopadu 2022
Městská knihovna nebude v sobotu 19. listopadu 
otevřena. Děkujeme za pochopení.

V listopadu začínají jazykové kurzy.
Kurzy budou probíhat vždy v úterý a první kurz začíná 8. listopa-
du 2022 v 17.00 hodin, na sále zámečku, kde se dozvíte všechny 
podrobnosti. V letošním roce se otvírají kurzy angličtiny s lektor-
kou Ing. Ludmilou Charvátovou a druhý kurz z lektorkou Martinou  
Viglas. Podrobnosti najdete na webu knihovny v Jevíčku.

Rok nám utekl jako voda a máme tu
1. adventní neděli – dárečkovou, 27. listo-
pad 2022 od 14.00 hodin
Srdečně vás zveme na první adventní neděli. Společně zapálíme 
první adventní svíci za hudebního doprovodu komorního pěvecké 
sboru  ZUŠ Jevíčko, pod vedením Mgr. Kateřiny  Konečné.
U zámečku pro vás bude připraveno spoustu dobrot Pečené po-
hody, pivo z malého pivovaru, sýry a vánoční dekorace – výrobky 
chráněných dílen a charit v okolí.
Andělský průvod bude odcházet od budovy zámečku v 17.00 ho-
din v doprovodu andělské družiny z dívčích oddílů Skautů Jevíčko.
17.30 společné rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Čaj  
a punč zajistí Hasiči Jevíčko,  hudbou doprovodí Žesťový soubor 
ZUŠ Jevíčko.

Srdečně Vás zve Městská knihovna Jevíčko a Město Jevíčko

MĚSTSKÁ KNIHOVNA JEVÍČKO

Soutěžní sezóna  
nejmladších tenistů

Dlouhé roky reprezentovala místní tenisový klub TC Jevíčko v sou-
těžích Českého tenisového svazu pouze družstva dospělých a seni-
orů. V letošní sezóně nás velice potěšilo, že jsme mohli  do soutěží 
přihlásit i dvě družstva nejmladších tenistů. V kategorii Baby tenis 
pro děti od 8 do 9 let nás vzorně reprezentovali Miki Toman, Timča 
Knollová, Anežka Kopřivová, Peťa Jankovič, Sebík Deutsch a Maruš-
ka Pávková. Do soutěže Mladšího žactva pro děti od 10 do 12 let 
se zapojili Víťa Jelínek, Ondra Košťál, Matyáš Knoll, Nikča Vafková  
a Elča Vymlátilová. I když samotné sportovní výsledky nejsou úplně 
nejdůležitější, je potřeba říct, že obě družstva byla velice úspěšná 
a v závěrečných tabulkách se umístila na předních místech. Máme 
radost, že děti chodí pravidelně hrát, poctivě trénují a věříme, že 
jim radost z pohybu a soutěžení vydrží co nejdéle. Děkujeme všem 
zapojeným rodičům za podporu i pomoc při organizaci zápasů  
a trenérům za obětavou dlouhodobou práci s mladými tenisty.

Petr Veselka

TENISCLUB JEVÍČKO

RC PALOUČEK

Seniorky Palouček - plán na listopad 2022 

  2. 11. 14:30 - dílna s Janou

  9. 11.  14:30 - procvičujeme mozkové  
             závity

16. 11.  14:30 - využití koření

23. 11.  14:30 - cvičení

30. 11.  14:30 - hrátky
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5. ročník podzimního úklidu Jevíčka
15.10.2022 se nám povedlo uspořádat již 5. ročník tradičního pod-
zimního úklidu, na kterém nám byla obrovskou odměnou velká 
účast i přes ne úplně vydařené počasí. Celkem se nás i s pomocní-
ky sešlo zhruba 80, což byla zatím největší účast, jakou jsme zažili.
Startovali jsme po 9. hodině ráno, hned poté co se rozdělily skupi-
ny a přidělil úklidový materiál. Díky velkému počtu dobrovolníků 
se nám tak podařilo letos poprvé pokrýt všechny trasy, které jsme 
měli nachystané. Za celé dopoledne se nám pak povedlo nasbírat 
165 kg plastu, 70 kg papíru, 150 kg skla, 7 kg pneumatik a 80 kg 
kovu. Pokud se vám to zdá jako velká čísla, nenechte se zmást, když 
jsme s úklidem prvním rokem začínali, bylo toho daleko víc😊.
Po úklidu dostali všichni účastníci něco na zub a k pití, jako odmě-
nu za dobře vykonanou práci, a mohli se (snad) spokojeně odebrat 
po příjemné dopolední procházce k domovům.
Touto zprávou bych ráda poděkovala všem zúčastněným dobrovol-
níkům včetně hasičů, kteří se k nám přidali v rámci branného dne, 
panu starostovi Dušanu Pávkovi za důkladný svoz nachystaného 
odpadu u cest, firmě Rehau za sponzorský dar ve formě ochran-
ných pomůcek na úklid, správci areálu Žlíbka Radomilu Sedláko-
vi za propůjčení části areálu k provozu občerstvení pro účastníky  
a v neposlední řadě patří poděkování také majitelům Kavárna-Bar 
2. svět za propůjčení sociálního zařízení.

Jsme rádi, že každým rokem od-
padu v přírodě ubývá, je vidět, že 
tyto pravidelné úklidy prostě mají 
smysl 😊. Za celý tým organizá-
torů Vám všem tedy ještě jednou 
velký dík a budeme se těšit zase 
za rok.

Bc. Anna Marková

Angliáda 2022
Ve středu 19. října 2022 uspořádal po dvouleté epidemické pauze 
kabinet anglického jazyka Gymnázia Jevíčko ve spolupráci s Bridge 
Publishing House a Oxford University Press Olomouc již sedmý 
ročník soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem An-
gliáda 2022 určená pro žáky 9. tříd základních škol regionu Malá 
Haná. Počet soutěžících potvrdil, že zájem o porovnání svých zna-
lostí a dovedností v anglickém jazyce se svými vrstevníky mezi 
žáky základních škol neutuchá. V letošním roce do soutěže se 
zapojilo rekordních 157 žáků z celkem 17 základních škol z oko-
lí Jevíčka. Účastníci absolvovali test anglického jazyka skládající 
se ze dvou částí – poslechu s porozuměním na úrovni B1 a četby 
s porozuměním také na úrovní B1. Po vyhodnocení testu a sečtení 
výsledků byli nejlepší žáci odměněni cenami od partnerů soutě-
že, každý účastník si také ale odnesl drobnou pozornost a velice 
cenné zkušenosti. Vítězkou se stala Valerie Janečková před Lucií 
Spáčilovou, obě ze ZŠ Letovice, a třetí skončil Antonín Cveček ze 
ZŠ Kunštát. Není tedy překvapením, že v kategorii škol zvítězili 
žáci ZŠ Letovice pod vedením paní učitelky Aleny Plavcové před 
Jevíčko a ZŠ Boskovice, ul. Slovákova.

Mgr. Josef Huf

Foto: Nikola Krupková

PRANOSTIKY 

        NA LISTOPAD

Studený listopad - zelený leden.
Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led,  
ale dlouho nepobude.
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
Když se v listopadu hvězdy třpytí,  
mrazy se brzo uchytí.
Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá 
zima.
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody,  
to známka příští neúrody.

GYMNÁZIUM JEVÍČKO
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27. 11.  DÁREČKOVÁ NEDĚLE, ZÁMEČEK

  4. 12.     MIKULÁŠ, PALACKÉHO NÁM. 

  9. 12.     VÁNOČNÍ JARMARK, PALACKÉHO NÁM.

18. 12.  ZUŠ –  ADVENTNÍ KONCERT UČITELŮ  
 A HOSTŮ ZUŠ, KNPM 
 "Svatá Lucie noci upije" - svátek světla  
 na náměstí, instalace výtvarného oboru ZUŠ

PŘIPRAVUJEME NA ADVENTNÍ ČAS

 
   
  
 
 
  
Výstava potrvá do úterý 22. 11. 2022. Otevírací doba ve dnech pátek až neděle  
od 15 do 17 hodin. Individuální prohlídky lze dohodnout s vedoucí městského muzea. 
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V listopadu to bude 33 let od sametové revoluce, kdo chcete zavzpomínat  
společně s jevíčskými skauty a pěveckým sborem Cantilo, přijďte 

k soše sv. Jana Nepomuckého na Palackého nám. v Jevíčku 
a nezapomeňte si vzít svíčku.

33 LET SVOBODY

17. listopadu 2022 v 17.00 hod.
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Odpadová karta je přenosná pouze v rámci jedné domácnosti.

Bez odpadové karty uložení odpadu na sběrný dvůr nebude možné.

DĚKUJEME, ŽE SE S NÁMI DO NOVÉHO SYSTÉMU ZAPOJUJETE.

Přijedete na sběrný
dvůr se svým odpadem
a předložíte vaši
odpadovou kartu.

JAK MOHU ODPAD ULOŽIT
NA SBĚRNÝ DVŮR?

KDE ZÍSKÁM ODPADOVOU KARTU?

ODPADOVÁ KARTA

CHYTRÝ SYSTÉM
EVIDENCE ODPADŮ

Obsluha sběrného dvora
načte odpadovou kartu
do systému.

Společně s obsluhou
zvážíte přivezený
odpad, u kterého
to bude možné.

Budete obsluhou
nasměrováni ke správnému
kontejneru, kde můžete
odpad uložit.

1 2

3 4

NA
SBĚRNÉM

DVOŘE

OTEVÍRACÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA

Odpadová karta slouží k rychlé identifikaci domácnosti na sběrném dvoře
při odevzdání jakéhokoliv odpadu. Použitím odpadové karty se jednoduše
propojí domácnost s množstvím i druhem odevzdaného odpadu. Díky 
tomu se ušetří administrace a zrychlí se provoz sběrného dvora.

PO:
ÚT:
ST:
ČT:
PÁ:
SO:

7:00–12:00
zavřeno
7:00–17:00*
zavřeno
12:00–17:00
7:00–12:00

*přestávka na oběd
  11:30–12:00

Odpadová karta bude k vyzvednutí na pokladně 
MěÚ Jevíčko od 1. 11. 2022 pro obyvatele rodinných 
domů. Pro obyvatele bytových domů od 1. 12. 2022.

Na sběrném dvoře (ulice Třebovská) se 
budou občané prokazovat odpadovou
kartou od 1. 1. 2023.
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Jsem investor a koupím byt M. Třebová, 
Jevíčko, V. Opatovice a okolí. Družstevní nebo 

osobní vlastnictví, nevadí ani původní stav. 
Poprosím info 607 470 805.

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V Turistickém informačním centru Jevíčko stá-
le nabízíme na prodej sadu tří tašek na tří-
dění odpadů na papír, sklo a plast o objemu  
20 litrů. Jedná se o velmi pěkné, omyvatelné 
tašky s pevným dnem o rozměrech 25 x 25 x 40 
cm. Nosnost tašky 
10 kg, na horním 
okraji tašek umís-
těn suchý zip. Pro-
dejní cena za tuto 
sadu je stanovena 
na 70 Kč.
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Společenská rubrika

Obec Biskupice

Naši jubilanti 
v měsíci říjen: 

František Svojanovský
Přejeme hodně štěstí,  
zdraví a osobní spokojenosti. 

Informace z kanceláře OÚ

Svoz plastových pytlů: 
23. 11.

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

Svoz TDO v říjnu:
9. 11., 23. 11.

Ohlédnutí za kaléškem 2022
Letošní 24. ročník Biskupického kaléšku, který se uskutečnil v sobotu 
1. října, se povedl. Mohli jsme se opět všichni společně pobavit, aniž 
by nás omezovali nepříjemné protiepidemické zákazy.  Po slavnostním 
zahájení proběhla jízda elegance na historických velocipedech násle-
dovaná časovkou „Echt Biskupické kelometr“. Poté vystoupil Marcel 
Zmožek a Petra Zmožková, kapela Broum Band Kojetín a kapela ALKE-
HOL. Povedený den završila taneční zábava s kapelou MERKUR Konice.  
V průběhu dne mohli návštěvníci kaléšku vyzkoušet elektrické rodeo 
na lahvi, případně štěstí v bohaté tombole. V palírně STILL se opět 
koštovala slivovice a mohlo se posedět při country kapele Karanténa. 
Chutné občerstvení zajistilo pohostinství „U Zechů“.

V letošním ročníku bylo přihlášeno celkem 42. vzorků, které byly degustovány a násled-
ně vyhodnoceny porotou, která pracovala ve složení - předseda Jiří Šnobl a členové Jan  

Ošlejšek, Josef Musil, Miloš Vašíček, Zdeněk Hader, 
Jan Szantay, Josef Němec. Obsluhu poroty, jako 
vždy, bezchybně zajišťoval jako vždy Vladimír Rajbl 
a Miroslav Pudík.
1. místo: Svatava Vykydalová, švestka 54%, vypálená 
v roce 2017 v palírně Biskupice; 2. místo: Daniel Slou-
ka, Biskupice, švestka 53 %, vypálená v roce 2021  
v palírně Biskupice; 3. místo: Daniel Slouka ml., 
švestka 53% vypálená v roce 2022 v palírně Cetkovi-
ce; 4.- 5 místo: Zdenka Šebková, směs 53% vypále-
ná v roce 2018 v palírně Biskupice a Háderová Julie, 
švestka 53% vypálená v roce 2020 v palírně Bisku-
pice.  Cenu publika  získal vzorek:  Daniel Slouka 
ml., Biskupice, švestka 52 %, vypálená v roce 2003  
v palírně Biskupice 
Z dodaných soutěžních vzorků, které mimo jiné 
mohli návštěvníci hodnotit pro cenu publika, bylo 
vybráno pro charitu Moravská Třebová 5 510,-Kč. 
Ještě jednou velice děkujeme všem, kteří vzorek do 

soutěže dodali a tím kaléšek 
podpořili.
Děkujeme za spolupráci pá-
lenici Biskupice Still s.r.o., 
firmě HAPE a všem pořa-
datelům, organizátorům, 
sponzorům, bez jejichž po-
moci by kaléšek nemohl být 
uskutečněn. 
Závěrem si přejme, abychom 
se vzhledem k politicko-
-ekonomické situaci, mohli 
opět setkat, tentokrát na ju-
bilejním 25. ročníku kaléšku, 
který by se měl uskutečnit  
7. října 2023.

Organizační tým kaléšku

Volby do Zastupitelstva 
obce Biskupice

Ve dnech 23. 09. – 24. 09. 2022 se usku-
tečnili komunální volby do Zastupitelstva 
obce Biskupice. Voleb se v naší obci zú-
častnilo 207 z 362 zapsaných voličů, což 
představovalo volební účast ve výši 57,18%.
Děkujeme volební komisi, která pracovala 
ve složení Jaroslav Pinkava, Eva Pinkavová,-
Libuše Pazdírková,Aneta Navrátil Kalitová, 
Nikol Sekerková, Zdenka Šebková.

Dalibor Šebek, starosta obce

Výsledky voleb:

příjmení, jméno, tituly hlasy
Šebek Dalibor 169
Procházka Filip 158
Berka Pavel 155
Navrátil Petr 151
Parolek Rostislav, Ing. et Ing. 147
Navrátil Jiří 98
Finsterle Jiří 96



www.biskupice.cz

                     Listopad 2022  / 15síč ík s a Jevíčka

POZVÁNK A 
MIKULÁŠ

Ahoj všichni!!! Blíží se měsíc prosinec  
a s ním i návštěva sv. Mikuláše s an-
dělem a čerty. Letos bude menší změ-
na. Pan Mikuláš s andělem přijede  
v neděli večer 4. 12. 2022 v 16.00 hod. 
před obecní úřad a odtud odvede 
děti a rodiče do technického zázemí, 
kde se bude konat Mikulášská be-
sídka. Kdo z rodičů (maminek, tatín-
ků, babiček a dědečků) má zájem se 
s panem Mikulášem setkat, zapište 
se v místním obchodě. (Aby p. Miku-
láš věděl, kolik dětí má obdarovat).  
V technickém zázemí bude čekat i pan 
Lucifer s čerty. A samozřejmě i velké 
občerstvení pro všechny. Ale vůbec se 
nemusíte bát, biskupičtí čerti a čertice 
jsou moc hodní. Všechny Vás srdečně 
zveme. 

Helena Neurová, ČCK Biskupice

Vyhlášení celostátního kola soutěže Vesnice 
roku 2022 ve vítězné Kostelní Lhotě

Mimo kaléšku jsme museli v sobotu stihnout i slavnostní předávání 
ocenění celostátního kola letošního ročníku soutěže Vesnice roku, 
které se uskutečnilo odpoledne v Kostelní Lhotě. Při vyhlášení jsme 
obdrželi od celostátní hodnotící komise ocenění „za zdařilou ob-
novu zámeckého hospodářského dvora“.

                                         Dalibor Šebek, starosta obce

 Začátek školního roku v MŠ Biskupice
Prázdniny utekly jako voda a v naší školce začalo být opět rušno  
a veselo, nový školní rok mohl začít. Přivítali jsme mezi sebou osm 
nových dětí, čímž je naše škola plně obsazena.
O prázdninách probíhala na zahradě rekonstrukce hrací plochy.  
Plocha je doplněna motivy zvířátek, nechybí skákací panák a dal-
ší hry, které lze využít při pobytu venku.  Chtěla bych tímto po-
děkovat zastupitelstvu obce Biskupice, že se v této nelehké době 
podařila tak nákladná investice úspěšně dokončit a že bude slou-
žit k radosti dětí. Celkové náklady činily 630 000,- Kč, z toho byla  
100 000,- Kč dotace z Programu pro obnovu venkova od Pardu-

bického kraje, zbylá část byla hrazena  
z rozpočtu obce.
V tomto školním roce nám byla schvá-
lena dotace z operačního programu 
Jan Amos Komenský.
Z této dotace je hrazen především 
školní asistent, za což jsem velice ráda, 
je ve své práci nezastupitelný. Peníze 
budou dále využity na školení zaměst-
nanců, různé projekty a projektové 
dny v MŠ a také na odborně zaměřená 
tematická setkávání s rodiči.
V září jsme měli v MŠ již dva vzdělávací 

programy pro děti. Nejpr-
ve se jednalo o přednášku 
o dravcích, děti si mohly 
prohlédnout nejznámější 
dravce, dozvěděly se, proč 
jsou v přírodě důležití, ja-
kou úlohu hrají na letištích 
a na závěr si ti odvážněj-
ší dokonce mohli dravce  
držet a pohladit. Dále jsme 
u nás přivítali psa Sorbona 

-fotbalistu, se svým pánem. Děti se seznámily s tím, jak o pejsky 
pečovat, co je pro ně dobré a co jim naopak škodí. V závěru nám 
Sorbon ukázal, jak umí hrát fotbal. Zapojili jsme se do celorepub-
likové akce „Ukliďme Česko“ a v posledním zářijovém týdnu jsme 
měli sportovní odpoledne.
Přestože začátek školního roku byl spíše deštivý a chladný, tak 
jsme si to s dětmi náležitě užili. Přeji všem krásný podzim.                            

                  Lenka Brabcová, zastupující ředitelka MŠ
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Společenská rubrika

Naši jubilanti v měsíci  
listopadu:

 Ladislav Blažek
 Miloslav Popelka
 Přemysl Macháček
 František Seidl
 Jana Kulatá
 Ladislav Pokorný
Gratulujeme a přejeme   
spokojenost a pevné  
zdraví v dalších letech.

Nově narození v obci Chornice: 

Adam Holub
Blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví a radosti.

Obec Chornice

Mladí přírodovědci
Gymnázium Jevíčko uspořádalo podzimní soutěž Mladí přírodovědci zaměřenou na zna-
losti ekologie, chemie a biologie. Naši školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. De-
váťáci pod názvem Přírodovědci z Chornic, ve složení Veronika Grohmannová, Matěj Ge-

tzl, Tomáš Kopka a zástupkyně osmé třídy Silvie 
Nebesáčková, Sofie Schreiberová a Anna Veselá, 
které se pojmenovaly Květinky. První část soutě-
že byla teoretická. Žáci v ní pracovali s výchozími 
texty, ve kterých vyhledávali odpovědi na zálud-
né otázky. V druhé, praktické části, měli za úkol 
například rozeznat laboratorní a lékařské pomůc-
ky, rozpoznat stromy, správně určit horniny nebo 
vzorky chemických prvků.
V konkurenci celkem 26 družstev základních škol 
z Brněnce, Jevíčka, Chornic, Letovic, M. Třebové, 
Svitav a Velkých Opatovic obsadili Přírodovědci 
z Chornic krásné čtvrté místo. Květinkám se tolik 

nedařilo, příští rok však budou mít znovu příležitost zabojovat o dobrý výsledek.
Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci naší školy.

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ZŠ

Projekt „Zelená stuha“
Každoroční projektový den „Zelená stuha“ se letos konal za krásného podzimního počasí. 
Družstva tvořená žáky I. a II. stupně plnila na jednotlivých stanovištích postupně úkoly 
z přírodovědy, zdravovědy a topografie. Po absolvování stezky s úkoly proběhlo vyhod-

nocení soutěže.  Žákům vyšších roč-
níků byly přiděleny funkce nejenom 
zadavatele úkolů ale i rozhodčích.  
Nejlepší družstva byla na závěr za-
slouženě oceněna medailemi. Pobyt 
na zdravém vzduchu si žáci náležitě 
užili a domů se vraceli obohaceni  
o nové zážitky a poznatky.
  Ing. Ivo Vymětal, ZŠ

   

I LETOS JSME POMÁHALI POHYBEM
17. září 2022 jsme se sešli v Chornicích na fotbalovém hřišti, abychom prodejem tomboly 
a charitativním během pomohli lidem, kteří každý den bojují s nepřízní osudu. 
I když se v dnešní době na nás ze všech stran valí špatné zprávy, u nás v Chornicích jsme 
při tomto sobotním odpoledni dokázali, že když se spojíme dohromady, můžeme společ-
ně udělat dobrou věc a srdnatě čelit životním nástrahám.
Charitativní akci POMÁHÁME POHYBEM pořádali chorničtí sokolíci, hasiči a jevíčští včelaři. 
K tanci i poslechu hrála kapela KÁZEŇ, zatancovaly malé i velké tanečnice ALEGRIA FLA-
MENCO. Na plošině se tančilo na stuze a „vyváželo do oblak“. Kdo chtěl, mohl pohlédnout 
na svět z koňského hřbetu nebo se projet v hasičském autě.
Program byl nabitý, občerstvení bohaté, počasí proměnlivé, nakonec i deštivé. Přesto 
se nám podařilo pro Emičku Zouharovou, od narození postiženou dětskou mozkovou 

obrnou, vybrat 31 000,-, 
za které bude moci jet  
v doprovodu maminky 
na rehabilitační pobyt.
Děkujeme všem sponzo-
rům a organizátorům za 
pomoc.
Za TJ Sokol Chornice, z.s. 

Blanka Mauerová

Další putování  
s Jirkou Kolbabou
Obec Chornice zve všechny na další 
zajímavé setkání se známým cesto-
vatelem rádia IMPULS, který k nám 

tentokrát přijede s pořadem 

NORSKO  
– OSLAVA PŘÍRODY.

Akce se uskuteční v pátek 11. listo-
padu v kulturním domě v Chornicích. 
Zahájení bude v 18,00 hodin a vstupné 
činí 170,- Kč.
Vstupenky je možno zakoupit  
v předprodeji v kanceláři obecní-
ho úřadu, tel: 461 327 807. Pokud 
nebude úplně vyprodáno, budou 
vstupenky i na místě. Všichni jsou  
srdečně zváni.
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Projektový den „Poklady z kontejnerů“
V měsíci říjnu jsme se vydali na výlet do ekocentra Stolístek v Lin-
harticích.
Děti si poslechly pohádku „O popelnici“ a následně plnily dané 

úkoly. Poznávaly hmatem předměty  
z tašek, určovaly, z čeho jsou vyrobené 
a třídily je do kontejnerů podle barev-
nosti. 
Zahrály si hru „Najdi stejnou věc“, při 
které se učily poznávat, jestli je věc urče-
na k jednomu nebo na více použití. Děti 
se také dozvěděly, co se skrývá pod ná-
zvem kompostér.  Z plastových kbelíků 
si kompostér mohly vyrobit a vzít si ho  
s sebou do školky.

Kateřina Kolínská, MŠ

Úspěšní sportovci
V měsíci září se výběr našich atletů zúčastnil obvodního kola  
v Přespolním běhu, pořádaného ZŠ Jevíčko, kterého se kromě po-
řádající a naší školy zúčastnili běžci ze ZŠ Jaroměřice a ZŠ Městeč-
ko Trnávka. V kategorii dívek a chlapců 3. až 5. třídy, na okruhu  
v délce 500 m, obsadila Klára Handlová 2. místo, 3. místa vybo-
jovali Marek Zachar a Adéla Handlová. V 
kategorii starších žáků se na 3. místě umís-
tila Silvie Nebesáčková, 4. místo obsadil Mi-
chal Křenek a na 6. místě doběhl Jan Kejla.  
Družstvo starších dívek vybojovalo 2. místo, 
družstvo starších chlapců obsadilo 3. místo 
a mladší chlapci doběhli v soutěži družstev 
na 4. místě.
Všem zúčastněným atletům gratulujeme k 
úspěchu a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy.

Mgr. Luděk Dobeš, ZŠ. 
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 Rubrika Sboru 
pro občanské záležitosti

Obec Jaroměřice

V měsíci listopadu své významné narozeniny 
oslaví:

MARIE GLOCOVÁ
ELIŠKA PAŘILOVÁ
ZDENKA KOHOUTKOVÁ
LUDMILA PAROLKOVÁ
Jubilantům přejeme pevné zdraví,  
elán a optimismus do dalších let.

K jaroměřickým občanům se připojuje: 

LARA JANÍKOVÁ
Holčičce i rodičům přejeme  
pevné zdraví a radost ze života.

Řadu jaroměřických občanů opustila: 

ŠTĚPÁNKA KNOLLOVÁ
Vyslovujeme upřímnou soustrast pozůstalé 
rodině.

Restaurace Penzion 
„U Trojanů“ Jaroměřice 

slaví 30 let 
od založení společnosti 
panem Ladislavem Tro-
janem starším.
Přijďte i vy dne 6. 11. 

2022 od 14:00 hodin s námi slavit.
Pro děti je nachystaný bohatý program 
spojený s úkoly.
Pro návštěvníky bude nachystané bohaté 
občerstvení. Na samotný závěr bude na-
chystaný Ohňostroj.
Těšíme se na Vás. 

Tým Restaurace u Trojanů.

Oživlé pověsti v roce 2022
V pátek 12. 8. v podvečer jsme od knihovny vyrazili na oblíbenou a již tradiční večerní pro-
cházku s pověstmi naší vesničky. A koho jsme to všechno potkali a pozdravili? Cyrila 
s Metodějem, Frantu Žlibků, čerty z Kadrmany, biskupa Zdíka, pana Michala Šubíře  
z Chobyně s manželkou Konstancií, ohniváka, Bešterence a nakonec pana Jana Blahosla-

va Bílského z Kaříšova s 
manželkou.
A byla to opravdu výživná 
procházka, protože tolik 
setkání během jednoho 
večera se jen tak někomu  
u nás nepoštěstí.
Cyril s Metodějem na za-
čátku cesty pokřtili tolik 
dětí i dospělých, že bylo 
štěstí, že jim na to vůbec 
vystačila svěcená voda. 
Franta Žlibků nám po-
bíhal v lese, no nechtěla 
bych ho potkávat, to si 
tahle jdete lesem - třeba 
na houby - a ejhle - on 
tam na vás hukne loupež-
ník Franta. A o čertech  
v Kadrmaně ani moc 
mluvit nebudu, protože 
dodnes slyším tu jejich 
pekelnou hudbu. Tam to 

v Kadrmance musí vypadat. Viděli jsme jen dva čerty, ale i tak, co peklo schvátí nikdy ne-
navrátí, znáte to, netřeba pokoušet pekelníky.
Z Kalvárie od Šubířů, kteří nás mile pohostili, jsme se vrátili na chvíli před knihovnu. Tam 
jsme byli svědky přepadení biskupa Zdíka, uf, naštěstí to tentokrát dobře dopadlo. Takže 
jsme mohli pokračovat na zámek za Bílskými a cestou k nim, jsme ještě potkali ohniváka, 
který doprovodil hanáckého formana z Budapešti domů a čekal na jeho poděkování za 
tuto službu.
U zámku se nám zjevil ještě bývalý zlý pán tohoto zámku - Bešterenec na koni, ale naštěstí 
mu už zámeček nepatří.
Pan Jan Blahoslav Bílský z Kaříšova s manželkou Kateřinou, kteří mají zásluhy na přestavbě 
na dnešní krásný renesanční záme-
ček, ještě nespali, a tak jsme je mohli 
všichni pozdravit a že nás bylo.
Na rozloučenou nám u zámečku 
zaplály ohně skupiny GONFANON 
při ohňové show a paní tanečnice 
nás svým krásným tancem zavedla 
do tajemného světa Orientu. Aspoň 
na chvíli jsme se ocitli v jiném světě  
a bez cestovky.
Děkujeme panu Michalu Schus-
terovi za poutavý výklad, skupině 
Gonfanon a obětavým dobrovolní-
kům za jejich krásné herecké výko-
ny a všem, kteří s touto akcí jakko-
liv pomohli, ať už s kostýmy nebo 
jinak. Dále velké díky patří SPOZ 
a obci Jaroměřice za pomoc při  
organizaci této akce, která se těší 
velkému zájmu a za to jsme rádi. 
Dále děkujeme panu Formánkovi za 
poskytnutí fotografii.
Tak třeba zas za rok, přátelé, na vi-
děnou a pozor v lese na Frantu. 

zdraví Obecní knihovna
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PROGRAM AKCÍ V JAROMĚŘICÍCH V LISTOPADU 2022

12.11. PODZIMNÍ TRHY, sobota, 9-12 h, CŽP, č.p. 200. Prodej 
rozmanitých řemeslných výrobků pro radost i užitek. Můžete 
tu nakoupit i dárky pro své blízké na Vánoce.
15.11. PŘEDNÁŠKA s paní Monikou Komárkovou na téma 
– „Děti ve světě peněz‘‘ Úterý, 16. h, VS. Vstupné je zdarma, těšíme se na 
Vaši hojnou účast
9.11. a 30.11. bude knihovna uzavřena, otevřena bude 10.11. a 1.12. od 
8-15 hodin
22.11. Přednáška s Michalem Schusterem na téma – „Moravský své-
ráz‘‘, úterý, 17.h, VS. Historie výroby malovaných dekorativních předmětů, 
které nacházely odbyt na výletních a poutních místech po celé zemi. Před-
náška se bude věnovat historii tohoto fenoménu a její součástí budou také 
ukázky některých typických výrobků. Vstupné je zdarma.
Dne 23.11. ZÁJEZD DO SVITAV na divadelní komedii: MILUJI TĚ, TAK 
SE MĚJ. Brilantní komedie z divadelního prostředí, kde všechny postavy 
hrají pouze dva herci. Richard, herec a režisér, bohém se zálibou v alko-
holu připravuje premiéru. Jeho herecké partnerky před ním utíkají jedna 
za druhou. Poslední záchranou je Lies, Richardova dávná kolegyně a láska. 
Na jevišti jim to klape, ovšem mimo něj …. V komedii je vše, co k dobré hře 
patří: humor, láska, sentiment a skvělé herecké výkony. Hrají: Ljuba Krbová 
a Adrian Jastraban.
Odjezd autobusu do Fabriky Svitavy: Biskupice 17:30, Jaroměřice 17:40,  
V. Opatovice - Horní + Sokolovna 17:50, Jevíčko 18:00.  Cena zájezdu je 550 
Kč. Zájemce prosíme uhradit zájezd do 4.11. v Obecní knihovně.
25.11. PODZIMNÍ JÓGOVÉ ČAROVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ s paní Jindřiškou 
Hellerovou, pátek, 9.h, VS, rodinné vstupné 50 Kč, závazná rezervace účas-
ti probíhá v knihovně do 22.11.
25.11. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU u dolního kostela, začátek  
v 17:30, program bude upřesněn
OBECNÍ KNIHOVNA PŘIPRAVUJE:
3.12. WORKSHOP SKLA pro děti i dospělé s paní Ivetou Majvaldovou, 
sobota, 14. h, VS. Vyryjeme si obrázek, jméno nebo přání na skleničku 
(sklenička+rytí-100Kč) hrneček (150kč) nebo džbán (200 kč). Na worksho-
pu budou také odměněni 3 největší letošní lovci perel.  Každý náš lovec pe-
rel získá drobnou odměnu za účast ve hře (výhry budou poté k vyzvednutí   
v knihovně). Prosíme o nahlášení účasti v knihovně do 25.11. Podrobnosti 
v knihovně.
10.12. STUDENÁ KUCHYNĚ ANEB INSPIRACE NA VÁNOČNÍ DNY A SIL-
VESTR s paní Lenkou Hrdličkovou, 14. hodin, VS. Přijďte načerpat inspiraci 
na blížící se sváteční dny. Můžete nám přinést ukázat vaše rodinné osvěd-
čené recepty, ať už na papíře nebo jako ochutnávku. Budeme rádi, když 
se zapojíte do této akce a společně si připravíme něco dobrého, mňam😊. 
Prosíme o nahlášení účasti v knihovně do 30.11. Podrobnosti v knihovně.
Kdo má zájem o stolní kalendář paní Kamily Skopové na rok 2023, ať se 
přihlásí během listopadu v Obecní knihovně.
Knihovna je otevřena: úterý od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.30, středa 
od 8.00 do 11.30 a 12.00 do 15.00 a pátek od 8.00 do 11.00 a 12.00 
do 17.00. tel: 778 086 380, knihovnajaromerice@centrum.cz, na FB: 
Knihovna Jaroměřice

Složení zastupitelstva obce  
po ustavujícím zasedání

Starostka    Mgr. Iveta Glocová
Místostarosta   Stanislav Kosík
Finanční výbor   Mgr. Martina Továrková
Kontrolní výbor   Andrea Dosedlová
Výbor pro životní prostředí Radek Sekyra
Sbor pro občanské záležitosti Tereza Crháková, DiS.
Výbor pro veřejný pořádek  Petr Nečekal
Zastupitel   Stanislav Pazdírek
Zastupitel   Jan Zuzčák 
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Nabídka pronájmu 
městské chaty

Město Jevíčko nabízí k pronájmu 
městskou chatu v blízkosti Smolenské 
přehrady. Termíny si zájemci mohou 

zamluvit na telefonním čísle  
464 620 524 a 733 603 029 nebo 

e-mailu jelinek@jevicko.cz.

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.

Máte dům nebo větší byt a náklady už 
neutáhnete? My hledáme bydlení.  

M. Třebová, Jevíčko, V. Opatovice a okolí,  
do 20 km max. Tel.: 774 765 437.
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znovuobnovených Šibřinkách (tradičním maškarním bálu) v éře postso-
cialistické. Impulzem pro jejich genezi bylo setkání autora těchto řádků 

s básníkem a novinářem Oldřichem Koudelkou, kte-
rý se právě vracel do regionu s ambicí pozvednout  
a kultivovat místní písemnictví. První Iniciály ja-
kožto literární přílohu okresního periodika Novin 
Svitavska redigoval Koudelka v prosinci roku 1998. 
Později vycházely Iniciály dlouhý čas jako literární 
příloha předchůdce dnešního Svitavského deníku. 
Historie tohoto spolku není nicméně oříšek, jejž 
byste mohli bez potíží rozlousknout; lehce se k ní 
dopídit v dostupně veřejných análech. A to přede-
vším z důvodu, že kmenoví autoři Iniciál s respek-
tem i oblibou velebí bazální impuls nejstaršího čes-
kojazyčného múzického spolku, který konstituoval 
novodobé dějiny české kultury. „V umění volnost“ 
budiž ona výzva vetknutá ve štítu Umělecké bese-
dy založené 9. března 1863 předními osobnostmi 
tehdejšího umění i kulturně společenského života 
v původní zemi Koruny české. Jakože tvůrce, ať už 
jakýkoliv, není přec uprdnutý ouřada! 
Ryzí volnost proto opanovala taktéž literární Ini-
ciály. Včetně jejich agendy. Ať už to bylo apriori 
cíleně či spontánně, kvas a kolotání obsahu vol-
ného toku podemílalo vůli kmenových autorů za 
všech okolností respektovat normativy určené 
profánní legislativou. Důvodem přitom nebylo  
a není kolektivní vyhranění k anarchii a nihilis-
mu, to ani náhodou, nýbrž prostinký fakt, že le-
gislativní befély zaměstnávají a posléze užíra-
jí svobodný rozum a energii člověka tvořivého.  
A činí tak represivně, bezútěšně i šalamounsky.
Příklad je nasnadě. Administrativu nechte na nás! 
hlásá server registracespolku.cz. Ovšem i letní sle-
va za tento právní akt nemusí motivovat všechny 
oslovené. A to je asi tak vše, co k věci dodat. Ale-
spoň z mé strany. Člověk s podobnou zkušeností 
si jistě zbylé domyslí. Věci jsou takové, jaké jsou.  
A odhaleno je toho právě tolik, jako nic jiného.    
Mnohé bývá navíc všemožně provázáno, prople-
teno a protknuto. Nad objevenými souvislostmi se 
člověk nejednou udiví. I to nám to do sebe pěkně 
zapadá ... 
No nic, narazme lepší soudeček. Petr Prouza, český 
spisovatel a novinář, jeden z posledních důvěrných 

přátel světově proslulého romanopisce Milana Kundery, reflektuje své 
výlety do Jevíčka obligátně. Aby napověděl, leč neprozradil. Ve své no-
vele Hotel Karneval (vydalo nakladatelství Práce v roce 1988) spatřu-
je Jevíčko a Malou Hanou lapidárně: „Jel jsem tehdy ještě s přestupy, 
autobusem do Jevíčka. Bylo to o jednom víkendu na podzim. Přestože 
Jevíčko díky prazvláštní byrokracii, která rozdělovala kdovíkdy okresy 
a kraje, patří do Východočeského kraje, nemá s východními Čechami 
moc společného. Žije tady speciální odrůda Moraváků z takzvané Malé 
Hané, což jsou většinou příjemní, hovorní lidé, vždy ochotni ve všem 
vám pomoci, ale zároveň jdou zarputile za svým.“ No ví bůh, jak by 
nás viděl dnes, po cirka pětatřiceti letech. Co asi tak vytuší soudobý 
návštěvník našeho okrouhlého městečka? 
Ve druhé půli 80. let 20. století zajížděl Prouza do Jevíčka za svým 
švagrem Pavlem Kupkou, který tu v převratných časech zastával funkci 
faráře a jako empatický zástupce apoštolátu i ryzí Člověk pozemské 
pouti přežívá dodnes v mnoha srdcích nejen malohanáckých katolíků.

Laskaví čtenáři Iniciál,
jeden mi tvrdí, že věci na světě nejsou jen tak. A druhý to na příkladech 
vyvrací. Čert se v tom potom vyznej. Ale ať už tak či onak, vše má kaž-
dopádně jakýsi začátek, jistý vývoj, určitý průběh 
a posléze logický konec. 
Vážím si forem a obsahů, které v sobě nesou též 
jakási ponaučení. Ať už vycházející z poznání sa-
motných tvůrců či protagonistů skutků, příběhů 
nebo tolikých prožitků. Do každého života se jich 
poskládá bezpočet. Mnohé zapadnou, a jen někte-
ré přežívají. Záleží na samém smyslu či váze vlast-
ního východiska. 
Otřepané přísloví o dobrém konci pak v této op-
tice ještě nic neznamená. Aby to nebyla nuda, 
posloupnost událostí musí být složena z vítězství 
i proher. A je-li osud skoupý a průšvih na světě, 
ani velký jak vrata nemusí být zdaleka malérem 
fatálním. No co už?!   
Dá se k tomu uvést řada vůčihledných příkladů.  
A nemusí to být ani impozantní příběh věhlasného 
a nesmrtelného drezéra, který zkrotil celé smečky 
krvežíznivých bestií, aby ho nakonec zardousil 
sousedův domácí miláček. Baže, stačí se poohléd-
nout vůkol a vzpomenout historky z obyčejného 
života. Nakonec jedno a to samé v různých vari-
acích. Notabene ani dovedný tesař by nebyl mis-
trem tesařem, kdyby se tu a tam neutnul!
Nadmíru úzkostliví lidé se často v obavě byť jen  
z dílčího nezdaru zapříčiněného vlastní chybou 
raději do ničeho ošemetného nepouštějí. Natož 
aby své aktivity a činnosti uspořádaně a kulti-
vovaně sdíleli. Podobně jako všichni peciválové  
a milovníci pohodlí. Říkají si, proč bychom se  
exponovali. Nedejbože mít tu drzost a prezento-
vat se myšlenkou či zdůvodněným názorem! Ještě 
takto hloupě exhibovat! Leda bychom si naběhli. 
Dyť černé na bílém mohou být i kruhy terče s čer-
nou kaňkou uprostřed.  
Na druhém pólu tohoto úskočného šibalství jsou 
nicméně ti, které bych rád vyzdvihnul a po své 
kratičké úvaze jim s poklonou poděkoval. Díky! 
že jste se nezalekli, osmělili a v průběhu osmi let 
třebas jen malým příspěvkem přispěli do tohoto 
plátku. Literárního a vlastivědného čtvrtletníků Je-
víčského zpravodaje. 
Ale jak vše na světě, tak i tištěné Iniciály musejí 
mít jistý vývoj a přirozenou progresi. Jejich podoba a uspořádání volají 
po zásadní obměně, nebo alespoň inovaci. Navíc je otázkou, má-li být 
samostatná literární a kulturně-historická příloha vůbec součástí měst-
ského zpravodaje našeho formátu. Názory na podstatu věci se diame-
trálně rozcházejí.     
O tom, jakou cestou se ubírat v příštím roce, rozhodne vydavatel. Tedy 
lehce obměněné vedení města a jím pověřená redakce Jevíčského zpra-
vodaje. Nabízí se tu nový prostor a s ním příležitost pro nová jména, 
nové invence a jejich ztvárnění. Samozřejmě, ani sám název přílohy 
není nutné udržovat při životě stůj co stůj. Primárně byl aluzí na úzké 
spektrum Literárního sdružení Iniciály, jež jako nezávislý spolek s am-
bicí sdružovat literáty z širšího regionu na pomezí Čech a Moravy žije 
svým separátním a nevázaným životem již dobrého čtvrtstoletí. A vi-
tální jsou rovněž jeho vyhlídky budoucí, navíc podporované Střediskem 
východočeských spisovatelů. 
Iniciály se zrodily v Jevíčku pod nezapomenutelnou, dnes již neexistující 
zašoupací mříží nad foyerem sálu Hotelu Morava v roce 1997 při prvních 
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Pavel Kupka (* 5. 7. 1954 v Moravské Třebové - † 20. 8. 1991 v Hradci 
Králové) coby absolvent Gymnázia v Moravské Třebové vystudoval 
Katolickou teologickou fakulta Univerzity Karlovy, v jeho době se síd-
lem v Litoměřicích. Záhy po promoci byl 24. 6. 1978 vysvěcen na kněze.
Byl excelentním pěvcem a v letech 1978-82 při svém vikářském úvaz-
ku při katedrále sv. Václava v Olomouci vedl a nacvičoval liturgické 
zpěvy s Dómskou schólou.    
Po politické persekuci, jejímž důsledkem bylo odejmutí tzv. státního 
souhlasu pro vykonávání kněžské služby, pracoval v letech 1982-84 
v Hedvě Moravská Třebová.
Kněžskou róbu směl otec Pavel Kupka znovu obléci na farnosti 
v Rychnově na Moravě, odkud se po jednoleté službě přesunul do 
Jevíčka, kde působil od 1. 7. 1985 až do své smrti v srpnu 1991.       

Živě si tu chvíli vybavuji. Onu zplihlou černou vlajku na jevíčské kostel-
ní věži. Vracel jsem se tehdy domů z jedné ze svých toulek po konečně 
přístupné západní Evropě. Za ranního kuropění jsem klopýtal od prv-
ního vlaku z Chornic a jindy tak vstřícná a neochvějná městská veduta 
nevěstila dobrou zprávu.    
Na Pavla Kupku vzpomínám nejen jako na celebranta křtu své prvoro-
zené dcery, který z důvodu žádoucí anonymity kmotra proběhl naza-
přenou v kostele Nanebevzetí Panny Marie krátce před 17. listopadem 
1989. V srdci mi tento bezvadný chlapík utkvěl především jako lásky-
plný, obětavý a nadevše dělný člověk, osvícený duchovní a budovatel 
lidských vztahů, který lidi za žádných okolností neškatulkoval, bratry 
v Kristu nepovažoval za své ovečky, jakkoli nalomené nikterak neo-
hýbal, ba nelámal ani hůl nad těmi, kteří jeho víru otevřeně nesdíleli. 
O boží pokoře a všeobecné oblibě Pavla Kupky se více dočtete v knize 
POTKAT KNĚZE (vydalo Arcibiskupství olomoucké v roce 2016). V kon-
tinuálně uspořádaném sborníku jej vzpomíná bezpočet bližních a přá-
tel. Mezi nimi i vůdce jevíčských skautů:

Svým příkladem mne nepřímo dovedl k Bohu
Petr Ferda Votroubek
Otce Pavla jsem poprvé potkal těsně po 17. listopadu 1989, kdy jsme 
u něj na faře zakládali Občanské fórum a já tam figuroval jako zástup-
ce studentů místního gymnázia — to mi bylo 18 let. V letech 1990-91 
jsem na faře často býval, O. Pavel (skautskou přezdívkou Tečka) byl 
mým nejlepším přítelem, kterého jsem kdy měl. Svým příkladem mne 
nepřímo dovedl k Bohu a pak mne připravoval na první svaté přijí-
mání. Zasloužil se o to, že jsou v Jevíčku skautské oddíly, a i nyní nám 
velice pomáhá, aby měly takovou úroveň, jakou mají. 
Tečka byl jedním z prvních, kdo po roce 1989 skládal do mých ru-
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kou skautský slib (stále mám uschovánu státní vlajku, na niž sliboval). 
Když v r. 1990 prožívaly jevíčské skautské oddíly existenční krizi, tak 
mne přesvědčil, abych vedení převzal a tím — z mého zpětného po-
hledu — zachránil skauting v Jevíčku. Motivoval mne, abych pro dívčí 
skautský oddíl oslovil a získal mladou studentku, která se následně 
stala mou manželkou. 
V začátcích nám kromě silné podpory duchovní a fyzické pomohl  
i finančně — půjčil nám peníze na nákup prvních podsadových sta-
nů. Když tu v roce 1999 vznikal roverský oddíl, dostal na paměť po 
Pavlovi název „Tečka“, který nese doposud — zrovna nedávno naši 
roveři udělali nový kříž na „památníku“ br. Tečky, který se nachází na 
jevíčském hřbitově.

Nepřipomenout si Pavla Kupku při stém výročí založení skautingu ve 
městě, navíc v roce, jenž je jevíčskému junáctví připisován, snad ani 
nelze. To by byl asi vážně průšvih. 
Věřící jsou pevně přesvědčeni, že bratr Tečka žije dál v Božím království, 
a mnozí pohané za dobrým člověkem v koutku duše alespoň smuténku 
probouzí. Jeho odchod z pozemského života v pouhých sedmatřiceti 
letech však považujeme za předčasný jednohlasně, tedy uniosono. Ná-
zorovou výlučnost, konfesi či profánní vyhranění, stejně jako hegelov-
skou tezi o antitezi přitom jeden druhému rozporovat nemíníme. Ani 
pokoušet. 
Co je totiž všem nad světlo jasné a nezpochybnitelné, toť fakt, že Pavel 
Kupka lidi spojoval! 
Trefně na něj v knize Potkal jsem kněze vzpomíná také bývalý starosta 
Petr Spáčil: „Když jste s ním začal mluvit, tak už s vámi byl kámoš.“ 
Přátelství, které tehdy vzniklo mezi těmito muži rozdílného světoná-
zoru, mezi duchovním a ryze světským praktikem, zvítězilo nad všemi 
předsudky.    
Jakožto poutník životem s sebou Pavel Kupka nesl pořádný ranec prů-
zračné člověčiny, a s kým se kdy potkal, s tím se o ni s radostí dělil. 
Krásné to bývalo prohlédnutí - do lidského srdce, ve kterém pramenilo 
světlo. 
Východisko pozemské pouti bratra Tečky přesahuje náš boj o světské 
zadostiučinění. Ponaučení se mění v poselství, nu a stejně jako je to se 
štěstím a neštěstím, jež nechodí po horách, ale po lidech, tak i ti andělé 
žijí mezi námi. Nevěříte? 
Tu a tam je stále potkávám.
A tak díky a na viděnou!

Váš Ruda B. Beran 
 

Jevíčské mýto u Slatiny 
Michal Schuster

Existence mýtní celnice u Slatiny dokládá historickou důležitost ně-
kdejší starobylé a hojně využívané obchodní cesty, která nejpozději 
od raného středověku směřovala z Brna přes Letovice do Moravské 
Třebové a odtud na Kladsko, tj. na území dnešního Polska, které od 
12. století patřilo k českému království. Jedinými upomínkami na tuto 
kdysi významnou komunikaci jsou v našem regionu budovy bývalých 
zájezdních hostinců Havírna v Letovicích, dále Na Chlumské (spadající 
pod Chlum u Letovic), Na Roubanské (spadající pod Roubaninu) a Na 
Červené (spadající pod Slatinu), jež tehdejším obchodníkům a jiným 
cestujícím zajišťovaly potřebné zázemí. 
Zda bylo královskému městu Jevíčku právo na výběr mýta neboli cla 
v okruhu tří mil (asi 21 km) uděleno již králem Přemyslem Otakarem 
II. roku 1258, nelze zjistit, neboť příslušná listina je falzem z poloviny 
14. století. Jisté však je, že roku 1351 toto právo Jevíčku potvrdil Karel 
IV., a po něm i jeho následovníci a též pozdější majitelé města, když 
se z královského stalo poddanským. Mýtné či mýto byl poplatek vybí-
raný za použití cest, mostů či přívozů. Mýtem se zároveň označovalo 
místo, kde se tento poplatek vybíral. Mírou poplatku byla nejčastěji 
hodnota přepravovaného zboží. Mýtné právo bylo pro Jevíčko velmi 
důležité, protože bylo jedním ze zásadních příjmů městské poklad-
ny, ačkoliv za to měšťané museli udržovat cesty v dobrém stavu. Po-
stupem času však význam tohoto práva poklesl, jelikož vesnice dříve 
patřící k Jevíčku byly přiděleny k sousedním panstvím. Tzv. mýtní ko-
lečka stála na cizích pozemcích, což se novým šlechtickým majitelům 
nelíbilo a odmítali mýto platit. Jevíčko však od svého práva nechtělo 
upustit, a tak začaly pro město dlouholeté opakující se spory s jeho 
sousedy.

Spory o mýto v 15. století
První spor o mýto vznikl s Pročkem z Kunštátu, majitelem sousedních 
Opatovic, který dostal Jevíčko roku 1454 do zástavy od krále Ladisla-
va Pohrobka. Proček získal právo na vybírání poplatků ve městě a sáhl 
zřejmě i na mýto Jevíčských. Měšťané se tomu vzepřeli, a tak Proček 
ustoupil a listinou vydanou v Boskovicích dne 4. května 1456 městu 
slíbil, že jim nebude ve vybírání mýta překážet, ani jim na ně sahat.
Další spor o mýto vznikl roku 1464 a týkal se Vaňka z Boskovic, který 
tehdy vlastnil panství letovické a též trnávecké s hradem Cimburkem. 
Vaněk z Boskovic často nechával dopravovat zboží z letovického hra-
du na Cimburk, přičemž k převozu využívali jeho lidé právě starou 
cestu přes Slatinu. Purkmistr a rada města Jevíčka jej zažalovali o sto 
hřiven grošů, „že lidem svým přes zemi kupčí s vozy, nedá nám mýta“, 
na což nemá právo. 

Česky psané rozhodnutí moravského zemského soudu „o mýto Jevických“. 
Výřez z tzv. půhonné a nálezové knihy z roku 1490. Zdroj: Moravský 
zemský archiv v Brně.
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Roku 1486 se jevíčští měšťané opět dožadovali soudního potvrzení 
svého třímílového práva na mýto. Šlechtičtí sousedé se však ozva-
li s tím, že svědectví „starých lidí“ tomu odporují a „protož zdá se 
pánóm za spravedlivé, že ti páni k svému průvodu spravedlivosti své 
mají také připuštěni býti a svědky své též před písaře zemského poslati, 
aby to sepsáno bylo a na první sněm přede pány přineseno“. Obě stra-
ny si tedy měly zajistit a dát předvést hodnověrné svědky, aby jejich 
výpovědi mohl zapsat zemský písař a mohly být následně využity při 
rozhodování zemského soudu.
Spor o mýto byl nakonec rozhodnut soudem až roku 1490. Přísluš-
ný česky psaný zápis v půhonné knize, uložené v Moravském zem-
ském archivu v Brně, 
zároveň obsahuje 
zřejmě první písem-
nou zmínku o Slati-
ně. Jevíčští měšťané 
u zemského soudu, 
jenž tehdy zasedal 
v Olomouci, proka-
zovali svoje práva 
listinou krále Přemy-
sla Otakara II. a jejími 
potvrzeními od králů 
Karla IV., Václava IV., 
Ladislava Pohrobka, Jiřího z Poděbrad a naposledy Matyáše Korvína. 
Proti tomu postavili bratři Oldřich a Albrecht z Boskovic, dále Boček 
Kuna z Kunštátu a Ladislav z Boskovic svědky, kteří potvrdili, že měš-
ťané právo na mýto nikdy nehájili, a tím pádem propadlo. Na druhé 
straně čtyřicet čtyři „lidí starožitných“ Jevíčským potvrdilo, „že jim to 
v paměti jest a na jich přísahy vědomo, že po Chornice, Opatovice, 
Slatiny toho mýta hájili jsú“. 
Důležitost chornické mýtní celnice jistě vyplývala ze strategické polo-
hy na cestě směřující z Boskovic přes Jevíčko do M. Třebové. Na stej-
né cestě se nacházela i celnice u Velkých Opatovic, která prý stávala 
u bývalého tzv. Filkovského mlýna (pozdější tzv. Ježova pila čp. 104), 
kde byl přes potok Bitýšku postaven most. Mýtní stanice sestávající  
z domku mýtného a závory spouštěné pomocí kola, které byly mýt-
ním znamením, se tam uvádí ještě na konci 17. století.
Zemský soud nakonec roku 1490 rozhodl, že Jevíčko nemá právo na 
vybírání mýta mimo vsí Chornice, Opatovice a Slatinu, čímž město 
přišlo o možnost vybírat mýto i na jiných místech ve svém okolí. Do-
slovný přepis tohoto rozhodnutí zní takto:
„Což se Jevičských měščan dotýče o mýta jich, páni nález na to činí: 
Jakož Jeviščí ukazují vysazení mýta toho svého od jasných králuov Ota-
kara, Karla, Václava, Ladislava a Jiřího, anebo markrabí moravských 
Jana a jiných až i naposledy potvrzení krále Mathiáše jeho [milos]ti 
pána našeho, také proti těm listom páni panství držící okolo Jevička, 
pan Oldřich, pan Albrecht, bratři z Boskovic, pan Boček Kuna z Kunsta-
tu, pan Laclav z Boskovic odpírali jsú a odpírají, že těmi listy nikdy v to 
a v požitek toho mýta bránění tří mil nevešli jsú Jevičští, k tomu Jevičští 
svědky své, lidi starožitné, co jim při tom v paměti jest, přísahání zku-
šené postavili jsú, kteřížto vyznali jsú XLIIII osobami, že jim to v paměti 
jest a na jich přísahy vědomo, že po Chornice, Opatovice, Slatiny toho 
mýta hájili jsú a též páni nahoře psaní také svědky postavili jsú, kteříž 
s svědky týmiž v tom poněkud srovnávají se také, páni to váživše, že 
mýta některá starodávná blíže tří mil Jevička jsú, kteráž bez překážky 
Jevičských vždycky jsú požívána, protož páni nalézují, poněvadž ničímž 
se pokázati nemuož, by Jevičščí toho kdy v držení vešli i sami svědky 
svými jiné provodí proti listóm svým, což se mýta dotýče, že Jevičští 
mimo místa nahořepsaná totiž Chornice, Opatovice a Slatinu a mimo 
svědky dotčené hájiti a bráti dál nemají.“
S tímto kompromisním rozhodnutím zemského soudu však nebyl 
spokojen Ladislav z Boskovic, majitel moravskotřebovského panství. 
Aby se zbavil nepříjemného mýta, zřídil u Slatiny, kterou tehdy zřej-
mě vlastnil, rybník a vodou z něj zatopil jak cestu od M. Třebové do 
Letovic, tak cestu od Jevíčka, jež na ni přicházela. Kvůli tomu opět 
vznikl roku 1500 nový spor, který Ladislav z Boskovic prohrál. V česky 
psaném tzv. panském naučení (rozsudku) se píše, že „Jevíčští po Slati-
nu, Opatovice a Chornice mejto bráti mají a silnice spravedlivá, kteráž 
zde od Třebovej k Letovicím a druhá cesta od Jevíčka na tu přicházející, 
obě dvě rybníkem zatopený, a hrází zadělaný jsou, aby pan Vladislav ty 
cesty zatopený zase svobodně pustil, aneb na novej cestě, kteráž podle 
rybníka jest, Jevíckým mejto po Slatinu bráti nebránil a kolo u tej cesty, 
kteráž podle rybníka jde od Třebovej k onej hráze, aby bylo postaveno.“ 
Ladislav z Boskovic měl tedy buď obě zatopené cesty uvolnit, anebo 

dovolit postavit mýtní kolečko u nové cesty vedoucí podél rybníka. 
Z tohoto je zřejmé, že mýtní kolečko se původně nacházelo mimo 
samotnou obec a nikoliv na slatinské návsi, jak se tradovalo ústním 
podáním.

Nové spory o mýto v 17. století
Nové rozepře o mýto nastaly opět v druhé polovině 17. století, kdy 
Slatinu vlastnil letovický pán Jiří Štěpán Bruntálský z Vrbna. Tyto spo-
ry lze částečně zdokumentovat na základě česky psaných písemnos-
tí z původního jevíčského městského archivu, který je nyní uložen 
ve Státním okresním archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli.
Jak bylo zvykem, po nástupu nového panovníka na trůn si od něj 
nechávalo Jevíčko potvrdit všechna svá stávající privilegia. Došlo  
k tomu také v červenci 1659 ze strany císaře Leopolda I., českého krá-
le a moravského markraběte. Představitelé jevíčské radnice toho ná-
sledně využili a hodlali se domoci nově potvrzeného práva na výběr 
mýta v okruhu tří mil od města. Mýtní stanice totiž původně stávaly 
na pozem cích sousedních šlechticů, kteří nyní obnovení mýta nepřáli. 
Jevíčští měšťané se snažili uhájit alespoň mýto u tzv. Slámovy luže  
u Šubířova, které se nacházelo na jaroměřickém panství Šubířů z Cho-
byně, a u Slatiny v majetku letovické vrchnosti. 
Pro potřeby právního jednání si představitelé Jevíčka nechali sepsat 
„Kratičkou zprávu o mejtu našem jevickém, od koho na týž mejto obda-
rování městu uděleno“. V ní se píše, že na základě privilegia krále Pře-
mysla Otakara II. původně Jevíčští vybírali mýto na cestách vedoucích 
z města do všech čtyř světových stran a za to byli povinni tyto cesty 
v okruhu tří mil opravovat. Na počátku 16. století se dali měšťané 
přesvědčit Ladislavem z Boskovic, tehdejším černohorským pánem, 
aby upustili od mýta v Černé Hoře, a stejně tak se nechali přemluvit 

i „od jinších teh-
dejších pánů 
okolečních“. Poz-
ději Jevíčko vybí-
ralo mýto pouze 
přímo ve městě, 
protože jinde to 
n e d o v o l o v a l y 
„vojenské roztr-
žitosti“ třicetileté 
války, v jejímž 
důsledku došlo 
navíc k značné-
mu úpadku ob-
chodu. Situace 
se změnila, když 
město získalo 
novou konfirma-

ci svých privilegií a byl „již také pokoj svatý v zemi ustanovený“.
Jevíčští se nejprve obrátili v srpnu 1661 na hraběte Jiřího Štěpána 
Bruntálského z Vrbna, majitele letovického panství a tedy i Slatiny. 
Žádali jej, aby jim dovolil postavit „při dědině Slatinách znamení mejt-
ný k hájení mejta, kudy největší silnice od těch vojenských běhů až 
dosavad trvá a od Moravské Třebové k Letovicím jde, kteroužto silnicí 
lidé pocestní, jakožto kupci a formani stále jdouc, městu našemu skrze-
va mejto vyhýbají“. Svoje právo prokazovali výpověďmi „starožitných“ 
svěd ků, kteří si ještě pamatovali, kde ve Slatině stála mýtní chaloupka 
a kde bývalo „znamení mejtné, tj. kolečko“. Hrabě z Vrbna na dopis  
i přes „častý oustní ohlašování“ ani neodpověděl a mýtní znamení po-
stavit nedovolil.
V srpnu 1662 se představitelé Jevíčka obrátili i na jaroměřického pána 
Františka Zdenka Šubíře z Chobyně s tím, že by rádi postavili mýtní 
kolečko u tzv. Slámovy luže, kde byla hranice jaroměřického a ko-
nického panství. Baron Šubíř odepsal, že konečnou odpověď dá, až 
se dotáže „jinších pánů, jak oni se v té věci chovati budou“. Nicméně 
městská rada se „pro takovou odpověď po dvakráte schválně vysílajíc“ 
žádného vyjádření nedočkala. 
V celé záležitosti tedy nedošlo k posunu, přičemž podle radních byla 
jedinou překážkou pouze „panská lakomost“. Jevíčku nadále ucházel 
významný přínos do městské pokladny, a tak se obrátilo na renomo-
vaného zemského advokáta a adjunkta fiskálního úřadu v Brně Ma-
touše Izidora Záblatského, pozdějšího rytíře z Tulešic. Ten Jevíčským 
ve věci slatinského mýta doporučil vyhledat „osoby starožitné“, jež by 
svědčily v jejich prospěch.
Tak byla v březnu 1663 sepsána „hodnověrná zpráva“ se svědectvím 
Jana Komoně z „dědiny Smržova“, Vavřince Dvořáka „ze Slatin“ a Ma-
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Muřinoh gratuluje  
šestadvacátému vylosovanému poutníkovi,
který úspěšně doputoval za Krchomilkou.

Je jím  
Petr Müller z Jevíčka,
jemuž zasíláme knihu Muřinoh  
a Krchomilka s věnováním autora.

těje Korbela z „dědiny Lhoty Korbelové“, které podali v domě jevíčské-
ho měšťana Martina Kundráta. Jan Komoň měl za manželku dceru 
zemřelého „Jiříka slatinského Dvořáka“ a oba manželé od něj „slej-
chali, že Jevítčí (sic!) tu ve Slatinách mejto vybírali, a od té chaloupky, 
kde stála i to místo, že jim ukazoval“. Vavřinec, syn zemřelého Jiříka 
Dvořáka, „že jest to od svého otce vlastního několikrát mluviti slyšel, 
že jsou Jevičtí v Slatinách mejto vybírali i také, že mu jeho otec i to 
místo, kde chaloupka vystavěna byla a v ní mejtnej k vybírání mejta 
zůstával, ukazoval“. Matěj Korbel slyšel od zemřelých „matky i babky 
své, že ony obě dvě to, když Jevičtí v Slatinách mejto vybírali a kolečko 
k onej hráze u rybníka stálo, pamatovaly“. Z uvedených svědectví si 
tedy můžeme udělat základní představu o slatinské mýtní celnici. Byla 
označena mýtním kolečkem stojícím u hráze rybníka a v její blízkosti 
se u cesty nacházela chaloupka, tj. mýtnice, v níž mýtný jakožto za-
městnanec jevíčské radnice vybíral od procházejících a projíždějících 
příslušné poplatky.
Záležitost se slatinským mýtem se však zřejmě nikam neposunula. 
O rok později, v dubnu 1664, totiž psal advokát Záblatský jevíčským 
představitelům ve věci svého honoráře za zastupování v procesu s je-
víčským augustiniánským klášterem kvůli pivovaru v Bělé u Jevíčka  
a ve věci mýta dodal: „…co málo zdravější budu, chci to vážiti a s paní 
hraběnkou nynější letovskou o to rozmluviti“. Měl na mysli hraběn-
ku Evu Erdödy, která v lednu 1664 zakoupila od Jiřího Bruntálského 
z Vrbna letovické panství včetně Slatiny. 
Jednání však stále nikam nevedla a mezitím se roku 1666 stala ma-
jitelkou panství hraběnka Alžběta Březnická z Náchoda. Nový práv-
ní zástupce Jevíčka advokát Jan Ludvík Kmoch z Brna, pozdější písař 
a registrátor moravských zemských desk, v říjnu 1667 městské radě 
napsal, že bude potřeba „starožitnými lidmi“ dokázat, že nejpozději 
před 49 lety, tj. před rokem 1618, ve Slatině existovala „tabule mejtní“, 
vedle níž se vybíralo mýto, a doložit, jak došlo k její ztrátě. Jak do-
dal, „podobným způsobem nyní to mnohé panství činí a takové svědky 
v okolních městech a městečkách vyslechnouti a náležitě attestirovati 
(dosvědčit, pozn. MS) dají.“ Jan Komoň nově uvedl, že „slejchal od sta-
rýho Dvořáka, že Jevičtí mejto vybírali a že jsou povinni cestu opra-
vovati od Kaderkové luže až do Křenové (tj. do Křenova, pozn. MS)“. 
Bartoloměj Kuchař, „šenkýř slatinský“, od starého hospodáře Vávry ze 
Slatiny zase slyšel, že Jevíčští mají opravovat cestu do Křenova od 
„Nečasovýho pole“.
Z října 1667 pochází také opis tzv. mýtní tabule, v němž si „pro pa-
měť a vědomost“ nechalo Jevíčko sepsat, „z čeho mejta od staro-
dávna dávati povinno jest“. Hodnověrnost opisu potvrdili „purkmistr  
a rada města Jevička přitisknutím pečetě menší městské“. Podrobný 
přehled zboží s mýtními tarify obsahuje celkem 55 položek nejrůzněj-
šího zboží a představuje jedinečný zdroj pro poznání tehdejšího ob-
chodního artiklu na zdejších cestách. Poplatky jsou uvedeny v groších 
a denárech a množství v mnoha starých českých měrných jednotkách 
(např. vůz, fůra, bečka, žok, měřice, kopa, centnýř, putna, postav, hr-
nec, kbelík). 
Nejvíce se platilo z vozu „krámských věcí“ (8 grošů), vozu vlašských 
ořechů (8 grošů), vozu soli „aneb jiných i lehkejch věcí“ (4 groše)  
a vozu „šmejdířských věcí v bečce neb v truhle ve zámcích“ (3 groše, 
šmejdíři obchodovali s levnými drobnými šperky). Drahou komoditou 
bylo samozřejmě i uherské, steinské nebo zemské víno (3–4 groše)  
a „staré“ nebo „bílé“ pivo (1–2 groše). 

Co se týče dalších druhů potravin, platilo se z „bečky štik živých“, 
„tuny štik suchejch, herinkův a másla“, centnýře másla či „sejra“, také 
z oleje, „medu a tuny podobných věcí jako i z tuny sliv“, „vlaských“  
a lískových ořechů, „suchejch slivek neb švestek“, „hroznů, jablek, hru-
šek, karlátek a jinýho ovoce“. Dále například z „každého žoku chmele 
vezoucího“, „měřice ječmena a ovsa, pšenice, prosa a hrachu“, „tragače 
obilí neb vína na něm vezoucího“. Za sůl se platilo z „bečky veliké neb 
prostice soli“ a z balvanu či měřice „kružinové soli“. 
V kategorii zvířat jsou uvedeny poplatky z vola, krávy a vepře, dále 
telete, ovce, skopa a kozy, „koně trhového“, „kůže hovězí, sirovej neb 
vydělanej“ a „kůže telecí, ovčí, kozlovej a těm podobné“. Dalšími ko-
moditami byly peří, vlna, příze a textilie. Platilo se z postavu „sukna 
šerého“ a „sukna barveného jakéhokoliv barvy“, „truhly plátna aneb 
mezulánů“ (tkanina podobná suknu), kopy plátna tenkého či tlusté-
ho. Vybíralo se také z „kamene mlejnskýho neb šlejfířskýho“ (tj. bru-
sičského), „brusu malého točitého“, centnýře železa, „fůry prken neb 
šindele“, „tragače krámských věcí na něm vezoucích“, „tragače šmejdů, 
železa a se tomu podobných věcí“, „koně spřežného neb prázdného“, 
ale i z „pytlů na zádech nesoucího“ a „vozu prázdnýho“. Zvláštní po-
platky byly též z „žida pěšího“ a „žida na koni jedoucího“.
I přes to, že se jevíčským představitelům nepodařilo dohodnout s le-
tovickou vrchností na zavedení výběru mýtného ve Slatině, bylo na-
konec přece jen nové mýto postaveno v sousední Roubanině. Jevíčští 
si to mohli dovolit, protože roubaninský statek byl koupen rodinou 
Žalkovských ze Žalkovic a stal se tak součástí jevíčského panství. Je-
víčku tak přece jen zůstalo mýto na nejživější silnici, což se ihned 
projevilo i hospodářsky. Roku 1677 vykazo val příjem z roubaninské-
ho mýta 10 zlatých 30 krejcarů a z mýta v samotném Jevíčku pouze  
8 zlatých 20 krejcarů. Příjem z mýta činil více než 10 % výnosu obec-
ních dávek, což nevynášel solný obchod ani městské lesy či rybníky. 
Dokdy bylo mýto u Roubaniny (nejspíše někde v blízkosti hostince na 
Roubanské) vybíráno, není jisté. Od února 1783 byla v zemi zrušena 
veškerá soukromá mýta a zůstala pouze mýta erární čili státní. K roku 
1789 se každopádně silnice Letovice – M. Třebová mezi tzv. omýtně-
nými silnicemi na Moravě neuvádí.

Text vychází z knihy Michala Schustera Dějiny obce Slatina (okr. Svita-
vy), kterou letos v červnu vydala Obec Slatina a v níž se také nalézají 
odkazy na příslušné prameny a literaturu. Zájemci o zakoupení knihy 
se mohou obrátit na Obecní úřad ve Slatině.

Ohlédnutí za prázdninami  
aneb Jak nás vidí příchozí

MOJE oblíbené místo v ČR
JEVÍČKO je krásné městečko na Moravě. Nejvíc tam mám rád ŽLÍBKA. 
Je to vodní nádrž, ve které se dá koupat, a hned vedle toho jsou te-
nisové kurty a mini hospůdka.
Je tam krásná příroda a lesy. Rád tam jezdím s dědou na kole.
Žije tu okolo 2800 lidí a všichni jsou na sebe hróóózně milí (osobní 
zkušenost).
Cesta z Karlových Varů trvá okolo 4 hodin.
Mám toto městečko moc rád a doporučuji je všem milovníkům spor-
tu a přírody.

Tobiáš Sára z Karlových Varů, žák 4. třídy 

Drobnička Rudy B. Berana
O koze, petrželi a všemu porozumění

Koza rozumí petrželi
a já rozumím koze.

Co si přát víc?
kozle zahradníčku.

Ty o voze
a já o koze.


