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O trase rychlostní komunikace R35 bude
jednat krajské zastupitelstvo v dubnu
Prvního jednání Řídícího a koordinačního výboru pro výstavbu
rychlostní komunikace R35 se na Ministerstvu dopravy ČR zúčastnil náměstek
hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman. Byly na něm shrnuty již známé
závěry a také dohodnuto sepsání memoranda, které by mohlo situaci kolem
trasy R35 uklidnit.
Na jednání výboru bylo konstatováno, že první úsek silnice Sedlice Opatovice je stavebně připraven, je zajištěno finanční krytí a letos může být
zahájena jeho realizace. V úseku Opatovice - Zámrsk je územní plán kraje
rozporován ze strany Ministerstva životního prostředí ČR a je nutno hledat
kompromisní řešení u ptačí oblasti Komárov. V úseku Zámrsk - Staré Město
(hranice kraje) trvá spor o vedení trasy mezi Pardubickým krajem a ministerstvy
dopravy a životního prostředí.
"Na tomto jednání bylo domluveno, že bude připraveno memorandum
mezi Pardubickým krajem a Ministerstvem dopravy ČR, které ministerstvo
předloží vládě České republiky, a to ještě před dubnovým jednáním
Zastupitelstva Pardubického kraje. V tomto memorandu bude ze strany
ministerstva dopravy navrženo trasování R35 včetně navazující dopravní
infrastruktury - především přivaděč k městům Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a dále finanční a časové zabezpečení.
Tento návrh memoranda bude předložen i krajskému zastupitelstvu,
které rozhodne buď o potvrzení současného stanoviska ve prospěch severní
trasy, nebo o změně k variantě jižní," řekl náměstek hejtmana Ivo Toman s tím,
že pokud nedojde ke shodě mezi krajem a ministerstvy dopravy a životního
prostředí, bude problém řešit Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, popř. vláda.
Redakce Zpravodaje doplňuje, že další informace najdou případní
zájemci také na www.rsd.cz.

Co nového v Jevíčku?
I když se může zdát, že v našem sněhem zapadlém kraji se nic neděje,
opak je pravdou. Celá republika ví o Jevíčku, že je zde největší zima, alespoň tak
nás líčili na teletextu ČT. Hlavní starostí občanů je vypálit řádnou slivovici, tento
dojem zase získali čtenáři časopisu Týden. Místní diváci kabelové televize si
přístroj nejen zapnou, ale i pravidelně projedou všechny kanály. Jen tak totiž
zjistí, že přibyly nové programy ČT24 a ČT4. Inu dvakrát více sportu. A což
teprve přátelé volnosti a svobody. Zrovna jeden takový nechal svého statného
vlčáka pobíhat celý den bez dozoru kolem základní školy. Ten hoch, kterého
vlčák napadl a srazil do sněhu, určitě nebude mít rád psy. Takže se milí pejskaři
bez vodítek a náhubků nedivte, že vás obzvláště nějaký rodič od menšího dítěte
nemá rád.

Nová výstava v muzeu
Chcete se toulat dávnou minulostí? Přijměte pozvání na novou výstavu
v muzeu sledující
Pravěké dějiny Malé Hané
Pojďte s námi proti času až do starší doby kamenné, do míst
půvabného kraje, kde žijeme a kde žili v záři ohňů nejstarší lovci a s nimi
mamuti, sobi, jeskynní medvědi a jiná diluviální zvířata. Mezi nálezy z Malé
Hané je poprvé např. vystaven bronzový depot z pozdní doby bronzové, starý
asi 3000 let, vyoraný na polích u Jevíčka.
Přijďte a vypravte se s námi daleko, velmi daleko do hlubin minulosti,
do doby kamene, přes neolitickou revoluci do doby bronzu a železa, do hrdé
doby římské, ke stěhování národů až k příchodu prvních Slovanů.
Městské muzeum Jevíčko

Hasiči hodnotili rok 2005
Jako každý rok, tak i v roce 2006 hasiči z Jevíčka hodnotili svoji práci,
kterou vykonali v roce 2005, který byl pro celé Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska /SH ČMS/ významný v tom, že se v tomto roce konaly volby do všech
stupňů SH ČMS. Hodnocení roku 2005 bylo na výroční valné hromadě, konané
dne 7. ledna 2006 v Domě hasičů v Jevíčku. Této výroční valné hromady
/VVH/ se jako hosté zúčastnili: za HZS Pardubice mjr. ing. Ivo Oprchalský, za
HZS Svitavy, ředitel stanice Mor. Třebová mjr. ing. Milan Horňák, starosta
Města Jevíčka a čestný člen SDH pan Petr Spáčil, místostarostka Města Jevíčka a
čestná členka SDH paní Dagmar Krhlová, ředitel HVP v Poličce pan Josef
Kozák, jevíčský farář otec Jan Turko, plk. MUDr. Mojmír Mrva – velitel polní
nemocnice v Iráku a čestní členové sboru - Karel Jelínek, František Plech, Jan
Šebela a Jaroslav Šustr. Starosta sboru bratr Ladislav Mőller ve své zprávě
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zhodnotil rok 2005, poukázal na úkoly které se podařilo splnit a rovněž na
úkoly, které nebyly splněny. K 1.1.2006 měl Sbor dobrovolných hasičů v Jevíčku
celkem 124 členů. Z tohoto počtu je 27 žen a 97 mužů. Mladých hasičů od 6 do
18 let je celkem 37, členů starších 18ti let pak 87.
Náš sbor již dlouhodobě pracuje s mládeží. Mladí hasiči se pravidelně
scházeli každý týden ve středu a v pátek. Že je tato práce užitečná dokazuje ten
fakt, že sbor nemá potíže s obsazováním jednotlivých funkcí. V roce 2005 se
mladí hasiči zúčastnili několika soutěží, ne vždy ale s dobrými výsledky. Tradiční
je již soutěž „O putovní pohár Malá Hané“, kde mladší žáci obsadili 5. místo a
starší 2. místo. Následovalo okresní kolo „Hry plamen“, kde v kategorii
mladších obsadili 6. místo a starší 7. místo. V Šebetově se mladší umístili na 3.
místě a starší na 2. místě. V Poličce pak mladší obsadili 4. místo a starší 9. místo.
Co se týče závodu požárnické všestrannosti, toto bylo zveřejněno v
prosincovém „Zpravodaji“. V zimních měsících se mladí hasiči seznamují
s požární technikou, kterou vlastní sbor, na schůzkách pak hrají různé hry, dále
zhotovili vánoční výzdobu, která sloužila k výzdobě Domu hasičů při konání
mikulášské besídky a následně i pro setkání výboru SDH se svými seniory a se
zástupci města Jevíčka. Celková práce s mládeží je hodnocena kladně jak ze
strany města, tak i Okresním Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska ve
Svitavách.
Součástí mládežnického kolektivu je i kolektiv dorostu. Náš sbor v roce
2005 evidoval družstvo dorostenek a 2 družstva dorostenců. V okresním kole
dorostenců se naše dorostenky umístily na 3. místě a dorostenci obsadili prvá
dvě místa, tím si zajistili postup do krajského kola. Úspěch v krajském kole měli
naši jednotlivci Petr Biberle a Václav Richtr, kteří v soutěži jednotlivců obsadili
4. místo (Václav Richtr) a 1. místo obsadil Petr Biberle, který tak postoupil do
celorepublikového kola, které se konalo 7.-12.7.2005 v Plzni, kde obsadil krásné
14. místo z celé republiky. Dorostenci se současně připravují do vstupu do
výjezdové jednotky tím, že se zúčastňují školení této jednotky, zkoušejí si práci
s dýchacím přístrojem SATURN, zacházení s vyprošťovacím zařízením
NARIMEX, atd.
Soutěž mužů v roce 2005 započala okrskovou soutěží, která se konala
v Jaroměřicích u příležitosti 130. výročí založení požárního sboru
v Jaroměřicích. Zde muži z Jevíčka „A“ obsadili 1. místo a Jevíčko „B“ 2. místo.
Vítězstvím si tak družstvo zajistilo postup do druhého kola, které se konalo
v Mladějově, kde v rámci okresu Svitavy obsadili 9. místo. Muži se dále
zúčastnili soutěže u příležitosti 120. výročí založení požárního sboru
v Chornicích, kde se umístili na 1. místě. Dále soutěžili v Březině u Mor.
Třebové a účastnili se i „Memoriálu Fr. Malíška“ v Mladějově.
Výjezdová jednotka města v roce 2005 měla celkem 33 členů, kteří
zasahovali u 51 událostí s celkovou účastí 311 členů. Z tohoto počtu bylo 37
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událostí mimo katastr města Jevíčka. Co se týče zásahů podle druhu událostí, tak
se jednalo o 11 požárů s účastí 76 členů, 16 technických pomocí s účastí 80
členů, 20 dopravních nehod s účastí 127 členů, 1 únik nebezpečné chemické
látky s účastí 5 členů a rovněž i 3 plané poplachy s účastí 23 členů. Při všech
těchto událostech členové výjezdové jednotky strávili celkem 97 hodin a 1
minutu. Nejkratší zásah trval 16 minut (technická pomoc vysokozdvižnou
plošinou), a nejdelší zásah trval 7 hodin a 55 minut (požár seníku v Bezděčí).
Jednotlivé dopravní prostředky vyjížděli k těmto událostem následovně: LIAZ
50x, TATRA 12x, FORMAN 1x a plošina 3x.
V měsíci dubnu náš sbor umožnil, aby se v prostorách Domu hasičů
konala konference Krajského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Pardubického kraje. V měsíci listopadu pak v těchto prostorách zasedal
Ústřední Výkonný výbor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v čele se
starostou ing. Karlem Richtrem. Od obou orgánů bylo vysloveno poděkování
za velmi příjemné a pohostinné prostředí.
Našim dlouhodobým úkolem je zbudování sportovního areálu, který by
sloužil jak pro výcvik členů hasičského sboru, tak i pro soutěže v požárním
sportu počínaje od okrskového kola po krajské kolo. Naši členové úzce
spolupracují s Městem Jevíčko, aby tento areál byl v provozu nejpozději v roce
2010, kdy náš sbor bude slavit 140. výročí založení. Současně sbor nabídl
pomoc při výkupu pozemků. Jedná se o peníze členů výjezdové jednotky, které
dostávají za výjezdy a za pohotovosti.
Ladislav Mőller
starosta sboru

Poděkování
Sbor dobrovolných hasičů děkuje touto cestou všem občanům, firmám,
podnikatelům a sponzorům, kteří přispěli na tradiční hasičský ples, který se
konal v sobotu dne 4. února 2006 buď finanční částkou, věcným darem do
tomboly, domácím bufetem nebo jiným způsobem.
Za SDH Jevíčko:
Ladislav Mőller
starosta sboru

Připravujeme
Náš sbor připravuje tradiční soutěž hasičské mládeže a to „O putovní
pohár Malé Hané“, který se bude konat v sobotu 6. května 2006 v Jevíčku na
hřišti u gymnázia. Dále se naši členové účastní mše svaté za zemřelé hasiče u
příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Tato mše se bude konat v neděli
dne 7. května v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Tato akce bude spojena
s uctěním památky a kladením věnců k památníku osvobození na Komenského
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náměstí. V měsíci červnu pak bude okrsková soutěž požárních družstev, která se
bude konat v sobotu dne 10. června 2006 v Jaroměřicích – Nový Dvůr. Výbor
SDH Jevíčko tímto zve občany na tyto akce. Dále výbor SDH připravuje pro
své členy a pozvané hosty posezení při COUNTRY. Akce se bude konat
18.3.2006 v Domě hasičů.
Ladislav Mőller
starosta sboru

A ještě jedno poděkování
Redakce Zpravodaje s radostí tlumočí poděkování manželů
Havlíčkových a Živných Sboru dobrovolných hasičů Jevíčko za pomoc při
havárii u Biskupic dne 19. 12. 2005.

Krádež Škody Fabia
Do oploceného areálu jedné obchodní společnosti v Chornicích vnikl
23. ledna v podvečer dosud neznámý pachatel. Z parkoviště odcizil uzamčené
vozidlo Škoda Fabia barvy šedé metalízy v hodnotě 220 000 Kč. Jevíčští
policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu
neoprávněného užívání cizí věci, po vozidle i pachateli se nadále pátrá.

V hádce s manželkou se neovládl
V Jevíčku jeden den v polovině ledna večer nezvládl své emoce
čtyřiašedesátiletý muž. Ve společném bytě po vzájemné rozepři hodil po své o
tři roky mladší manželce nožem, který ji zasáhl do oka. Zranění poškozené si
vyžádalo operaci na oční klinice. Jevíčští policisté případ kvalifikují jako
podezření z trestného činu ublížení na zdraví.

Krajský soud v Pardubicích má své místo
V úterý 21. února 2006 se uskutečnilo další z řady jednání mezi
Pardubickým krajem, městem Pardubice, Ministerstvem spravedlnosti ČR a
Krajským soudem v Hradci Králové o umístění pobočky krajského soudu v
Pardubicích. Za Pardubický kraj se ho účastnil vicehejtman Roman Línek.
Pardubický kraj a město Pardubice nabídly krajskému soudu novou
lokalitu v areálu bývalé teplárny mezi ulicí Arnošta z Pardubic a tzv.
rychlodráhou. Tento pozemek obě samosprávy společně zakoupí od
dosavadního vlastníka International Power Opatovice nad Labem. Ministerstvo
spravedlnosti ČR bude moci již na jaře letošního roku zahájit přípravné
projekční práce. Konkrétní finanční částka a její rozklíčování mezi Pardubickým
krajem a městem bude předmětem jednání s dosavadním vlastníkem s tím, že
potřebné předjednání již bylo samozřejmě uskutečněno.
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„O vznik krajského soudu pro Pardubický kraj jsem osobně před
několika lety usiloval. Proto mě těší, i jako Pardubáka, že díky pobočce
krajského soudu v Pardubicích vznikne v centru Pardubic nová důstojná
budova, která umocní atraktivitu centra krajské metropole,“ řekl po návratu ze
schůzky vicehejtman Roman Línek a dodal: „Výhodou této lokality je nejen
centrální poloha, ale i dobré propojení MHD s hlavním nádražím. Věřím, že po
několika letech budeme moci být na budovu našeho krajského soudu pyšni.“

Zasedání rady a zastupitelstva
Usnesení z 83. zasedání Rady Města Jevíčka dne 9. 1. 2006
Rada schvaluje text stanoviska k žádosti firmy Rabbit Trhový Štěpánov
a.s.,provozovna Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje objednávku propagačního materiálu u firmy ExtraPrintCZ a.s.
Praha dle zápisu.
Rada schvaluje přidělení bytu 1+1 ul. Křivánkova 98, Jevíčko dle zápisu.
Rada schvaluje povolení vjezdu a stání služebního vozidla KHS do uzavřených
zón města dle zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměny vedoucí finančního odboru dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje vyplacení odměn členům komisí a výborů za rok 2006 dle
přílohy zápisu.
Rada schvaluje uzavření „Smlouvy o výpůjčce“ se ZUŠ Jevíčko – dle zápisu.
Rada schvaluje sponzorský dar do tomboly na ples Gymnázia.
Usnesení z 84. zasedání Rady Města Jevíčka dne 23. 1. 2006
Rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy na vozidlo Škoda Octavia dle zápisu.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení krojů pro
dechovou hudbu žáků dle zápisu.
Rada schvaluje prodloužení užívání produktu Kerio Mail server dle zápisu.
Rada schvaluje pro členy JPO odměny za pohotovosti dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst dle přílohy zápisu.
Rada schvaluje požadavky správce Ubytovny,Soudní 51 dle zápisu.
Rada schvaluje zakoupení jednoho kusu osobního skartovače dle zápisu.
Rada schvaluje finanční příspěvek na činnost fotbalistů dle zápisu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Agenturou Alena Bastlová Opava na
uspořádání divadelního představení.
Rada schvaluje poskytnutí propagačních materiálů Asociaci rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR.
Jevíčský zpravodaj 2/2006

6

www.jevicko.cz

Usnesení z 85. zasedání Rady Města Jevíčka dne 1. 2. 2006
Rada schvaluje zpracování „Regulačního plánu MPZ Jevíčko“ dle zápisu.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování „RP MZP Jevíčko“ dle zápisu.
Usnesení ze 40. zasedání Zastupitelstva Města Jevíčka dne 18. 1. 2006
Zastupitelstvo schvaluje:
a) návrhovou komisi ve složení: Rudolf Šnéberger, Ing. Zdeňka Jirásková,
Mgr. Miroslav Šafář
b) ověřovatele zápisu: Jiří Janeček, RNDr. Dag Hrubý
c) program zasedání,
d) záměr bezúplatného převodu budovy gymnázia č.p. 452 včetně pozemku
p.č.st. 322 v k.ú. Jevíčko-předměstí z majetku Města Jevíčko do majetku
Pardubického kraje
e) úpravu rozpočtu k 31.12.2005
f) půjčku z Fondu rozvoje bydlení na základě OZV Města Jevíčko č.2/1998 ve
znění pozdějších předpisů ve výši 450 tis. Kč k provedení oprav domu č.p.
464 na ul. K. H. Borovského
titul 08 – výměna stolařských prvků – oken pro 4 byt. jednotky
titul 09 – rekonstrukce koupelny
titul 04 – zateplení fasády
na doporučení komise pro posouzení žádostí
g) půjčku z Fondu rozvoje bydlení na základě OZV Města Jevíčko č.2/1998 ve
znění pozdějších předpisů pro žadatele :
pí Schneiderová Jana ve výši 40 tis. Kč – titul 08 - výměna stolařských
prvků na doporučení komise pro posouzení žádostí
h) půjčku z Fondu rozvoje bydlení na základě OZV Města Jevíčko č.2/1998 ve
znění pozdějších předpisů pro žadatele :
pí Širůčková Alena ve výši 10 tis. Kč – titul 09 - rekonstrukce koupelny na
doporučení komise pro posouzení žádostí
i) návrh Kabelové Televize CZ :
1. rozšíření programové nabídky o 2 české tel. programy ČT24 a ČT Sport
s náklady spojenými s instalací ve výši 95 tis. Kč
j) návrh Kabelové Televize CZ :
2. zvýšení měsíčního poplatku o 10 – 11,- Kč na 1 účastnickou přípojku, a
tím zvýšení nájemného KT CZ za pronájem sítě za stejnou částku za 1
účastnickou přípojku
k) návrh Kabelové Televize CZ :
3. přemístění hlavní přijímací stanice na Domově mládeže do 1.NP za
předpokládané náklady cca 40 tis. Kč
l) v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění vstup obce za člena občanského sdružení, které se zakládá
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ke stabilizaci a trvale udržitelnému rozvoji venkovského území a na základě
partnerství k využívání finanční pomoci z operačních programů EU,
především podopatření LEADER+
m) smlouvu o financování projektu Integrovaný systém nakládání s odpady –
sběrné dvory Svitavska, část kontejnery uzavřená mezi Mikroregionem
Svitavsko a Městem Jevíčko a uhrazení mimořádné investiční dotace
v celkové výši 76 767,- Kč v termínu do 31.3.2006
n) dodatek č.2 ke smlouvě o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
uzavřené v r.2002 mezi Městem Jevíčko a Petrem Králem, IČO 69133069
v rozsahu činnosti pro lesy v majetku města ve výši 270,- Kč/ha/rok
o) podání žádosti o grant z prostředků PaK – péče o kult. památky na další
etapizaci rekonstrukce atria býv. august. kláštera s 40% podílem
rozpočtových prostředků města a 60% podílem dotace Pak
p) zadání zhotovení regulačního plánu MPZ Města Jevíčko do výše 500 tis. Kč
vč. DPH
r) návrh usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí:
a) zprávu o hodnocení práce RM a ZM za rok 2005
b) zrušení smlouvy č. 151/05 a 152/05 uzavřenou mezi Městem Jevíčko a KB
Svitavy
c) zápis ze schůze finančního výboru ze dne 17.1.2006
d) informaci o plánovaných investičních a neinvestičních akcích na rok 2006
Zastupitelstvo neschvaluje:
a) cenovou nabídku firmy Stolařství Mrňka na výměnu stolařských prvků oken domu č.p.464 na ul. K.H.Borovského, Jevíčko
Zastupitelstvo ruší:
a) usnesení ZM č. 32/1 písm. j) ze dne 11.5.2005 v části:
půjčku z FRB na základě vyhlášky č.2/1998 ve znění pozdějších předpisů
pro žadatele:
- Město Jevíčko – titul 51 – vestavba 2 byt.jed.K.H.Borovského 464, ve
výši 500 tis.Kč
včetně uzavřených smluv mezi Městem Jevíčko a KB Svitavy č. 151/05 a
152/05
b) usnesení RM č. 4/52 ze dne 18.10.2004 (prověření materiálů pro OHGS)
c) usnesení RM č. 8/64 ze dne 04.04.2005 (prošetření stížnosti dle zápisu)
d) usnesení RM č . 6/69 ze dne 13.06.2005 (řešení připomínek na Okružní IV)
e) usnesení RM č.16/70 ze dne 29.06.2005 (odkoupení pozemku dle zápisu).
Zastupitelstvo pověřuje:
a) starostu města jednáním s nájemníky domu č.p. 464, ul.K.H.Borovského ve
věci uvažované rekonstrukce domu podmíněné stanovením smluvního
nájemného, či případným odkoupením bytů.
Jevíčský zpravodaj 2/2006
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b) Radu Města Jevíčko rozhodnutím zadání zpracování regulačního plánu
MPZ Jevíčko
c) starostu jednáním s potencionálním investorem nákupního centra Penny
Plus v Jevíčku.

Upozornění na změnu
uživatelského poplatku kabelové televize
Město Jevíčko jako majitel kabelové televize a KABELOVÁ
TELEVIZE CZ, s. r. o., provozovna Česká Třebová jako provozovatel, se
dohodli a následně Zastupitelstvo města Jevíčka schválilo (usnesení 40/1 písm.
j) navýšení uživatelského poplatku na 100,- Kč/měsíčně.
Navýšení poplatku je z důvodu rozšíření programové nabídky o 2
programy – ČT4 (sportovní kanál – možno naladit na kanálu K33) a ČT24
(zpravodajský kanál – možno naladit na kanálu K37).
Upozorňujeme uživatele KT, že od měsíce března 2006 bude v SIPU
tento poplatek upraven z původních 89,- Kč na částku 100,- Kč. Uživatele, kteří
platí trvalým příkazem žádáme, aby si tyto příkazy s platností od 1. 3. 2006
pozměnily. Uživatelé, kteří platí hotově na Městském úřadě budou
k případnému doplatku vyzváni při následné platbě.
Za pochopení děkujeme.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2006 činí 460,- Kč na
občana. Tato sazba je stanovena pro k.ú. Jevíčko-město a k.ú. Jevíčkopředměstí.
Pro k.ú. Zadní Arnoštov poplatek pro rok 2006 činí 322,- Kč, a to pro
četnost svozu 1x za 14 dní.
Splatnost poplatku je do 31. 3. 2006.
Osvobozeni od poplatku jsou:
- třetí a každé další nezaopatřené dítě v rodině
- vlastníci budov s číslem evidenčním a budov bez čísla evidenčního nebo čísla
popisného určené pro individuální rekreaci
- vlastníci stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, kteří mají na
území města a jeho částech trvalý pobyt.
Úleva 50% ze stanoveného poplatku bude poskytnuta poplatníkům starším 80
let, počínaje rokem, ve kterém dovrší 80. rok.
Poplatníkovi odpadá povinnost podat přiznání k poplatku, pokud u něj
nenastala změna oproti roku 2005.
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Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním
obvodu Policie ČR Jevíčko za rok 2005
Pod obvodní oddělení Policie České republiky Jevíčko spadají níže
uvedené obce :
Jevíčko, Léčebna OLÚ, Víska u Jevíčka, Jaroměřice, Nový Dvůr, Biskupice,
Zálesí, Chornice, Vrážné, Nectava, Březinky, Vysoká, Hartinkov, Březina,
Šnekov, Slatina, Březinka, Křenov, Janůvky, Zadní Arnoštov, Mařín, Bělá u
Jevíčka a Smolná.
V tomto služebním obvodu se o bezpečnost stará sedm policistů což je
tragicky málo. V počtu sedmi lidí se nedá zajistit stálá služba po čtyřiadvacet
hodin. Jenže jakékoliv navýšení tabulek nepřichází v úvahu.
V roce 2005 bylo dle statistického výkazu kriminality v našem
služebním obvodě zjištěno celkem 115 trestných činů, ze kterých bylo 72 tr.
činů objasněno, což představuje celkovou objasněnost ve výši 62,61 %. Celkem
bylo trestně stíháno 53 osob. Z těchto 53 pachatelů se jednalo o 16 recidivistů, 1
mladistvého a 4 ženy.
Ve srovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu tr. činnosti v našem
služebním obvodu. V roce 2004 bylo zjištěno celkem 104 tr. činů ze kterých
bylo objasněno 59 tr. činů, což představuje objasněnost 56,73% a trestně
stíháno bylo celkem 62 pachatelů z nichž bylo 25 recidivistů, 2 nezletilci, 6
mladistvých a 6 žen.
Celkový nápad trestné činnosti lze rozdělit do několika skupin, podle
druhu a to následovně:
1) vraždy - loupežné, sexuální, novorozence matkou, na objednávku atd...
2) násilné trestné činy - kam patří např. loupeže, ublížení na zdraví, útoky na
veřejného činitele, nebezpečné vyhrožování, vydírání, týrání svěřené osoby
atd...
3) mravnostní činy - kam patří např. znásilnění, pohlavní zneužívání, ostatní
pohlavní úchylky atd...
4) krádeže vloupáním - do různých objektů (bytů, rodinných domů, škol,
restaurací) atd...
5) krádeže prosté - sem patří např. krádeže kapesní, mezi zaměstnanci,
motorových vozidel, jízdních kol, součástek z mot. vozidel atd...
6) majetkové trestné činy - což jsou podvody, zpronevěry, neoprávněné užívání
a poškozování cizí věci, zatajení věci atd....
7) ostatní kriminalita - kam zahrnujeme výtržnictví, sprejerství, ohrožování
mravní výchovy mládeže, požáry, výbuchy, nedovolené ozbrojování, maření
výkonu úředního rozhodnutí atd...
8) zbývající kriminalita - týrání zvířat, šíření poplašné zprávy, opilství, zanedbání
povinné výživy, hanobení národa, přesvědčení a rasy atd...
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9) hospodářské trestné činy - jako je neoprávněné podnikání, poškozování
spotřebitele, neoprávněné držení platební karty, krácení daně, úplatkářství,
podílnictví, pojistné a úvěrové podvody atd...
Z výše uvedeného přehledu, bylo v našem služebním obvodu spácháno
dle jednotlivých kategorií :
Název

násilné trestné činy
mravnostní trestné činy
krádeže vloupáním
krádeže prosté
majetkové trestné činy
ostatní kriminalita
zbývající kriminalita
hospodářské trestné činy

Zjištěno TČ
(počet)

9
1
26
44
75
12
6
12

Objasněno
počet
v%

9
1
11
23
38
10
6
8

Škoda
v Kč

100
100
42,31
52,27
50,67
83,33
100
66,67

6.000
--447.000
1.163.000
1.661.000
20.000
--375.000

I když však došlo k nárůstu tr. činnosti oproti r. 2004, objasněnost se
podařilo zvýšit a to díky pečlivému prověřování všech okolností a zejména pak
spoluprací s obyvateli, kterým není lhostejné, že se páchá tr. činnost a kteří jsou
a byli i odhodláni vše dosvědčit, což je nejdůležitějším příznakem lidské
odhodlanosti a poctivosti čelit rozšiřování nárůstu tr. činnosti. Bez občanské
odvahy a statečnosti nelze nepoctivce, kteří se chtějí pouze obohacovat na úkor
nás všech, trestně postihovat. O trestech však nerozhoduje policie, ale soudy.
Administrativně bylo zpracováno celkem 134 přestupků a 229
přestupků bylo vyřízeno v blokovém řízení částkou 37.400,-Kč.
Tak toto byla uvedena pouze strohá, někomu nic neříkající statistická
čísla. Práce policie však obsahuje široké spektrum povinností, např. dohled nad
silničním provozem, kontroly rekreačních oblastí, kde jsou chaty, chalupy, které
se nepravidelně kontrolují, v nočních hodinách dohled nad dodržováním
veřejného pořádku, vyhlašujeme celostátní pátrání po hledaných či
pohřešovaných osobách, dodáváme osoby do výkonu trestu odnětí svobody či
vazby, předvádíme osoby na žádost soudů a dalších institucí, plníme úkoly státní
správy a též plníme úkoly při zabezpečování místních záležitostí, kde velice úzce
spolupracujeme s Cyklistickým svazem Jevíčko, při zajišťování cyklistických
závodů.
Závěrem lze konstatovat, že rok 2005 byl pro policisty úspěšný, neboť i
při mírném nárůstu nápadu trestné činnosti se podařilo zvýšit objasněnost.
Negativním jevem se jeví nárůst trestné činnosti spojené s krádežemi
pohonných hmot. Dále došlo k výraznému nárůstu hospodářské trestné činnosti
a to zejména v oblasti úvěrových podvodů a neoprávněného držení platební
karty. Bezpečnostní situace v regionu je na dobré úrovni, stejně jako
Jevíčský zpravodaj 2/2006
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spolupráce s představiteli Městského úřadu v Jevíčku a všech Obecních úřadů
ve služebním obvodu OOP ČR Jevíčko.
kpt. Pavel Sedlák
vedoucí oddělení

Společenská kronika
Životní jubileum v měsíci únoru 2006 oslavili:
Josef Štěpánek
Helena Smékalová
Josef Vávra
František Gamba
Helena Marková
Oldřiška Marková
Jubilantům blahopřejeme

Žáci ZUŠ Jevíčko sklidili úspěch
Dovolte mi touto formou poděkovat všem žákům naší ZUŠ, kteří
svými vynikajícími výkony reprezentovali naši školu i naše město v okresním
kole „Národní soutěže základních uměleckých škol“, které proběhlo 8. února
2006 v ZUŠ Moravská Třebová. Letošní ročník soutěže byl zaměřen na mladé
pěvecké talenty a hudebníky na dřevěné i žesťové dechové nástroje, a protože
naše škola má v těchto oborech z čeho vybírat, mohla do okresního kola vyslat
celkem 16 soutěžících, kteří si svými výkony zajistili krásná umístění a ve třech
případech také postup do krajského kola.
Všem uvedeným žákům blahopřejí učitelé ZUŠ Jevíčko a těší se na další
úspěšnou spolupráci: Marii Loubalové – 3. místo zpěv, Kláře Jagošové - 3.
místo zpěv, Denise Žůrkové - 2. místo zpěv, Nikole Illeové -3. místo zpěv,
Tomáši Haasovi -2. místo z. flétna, Antonínu Haasovi - 2. místo z. flétna,
Martině Chovancové – 2 .místo z. flétna, Davidu Henslovi - 2. místo trubka,
Danielu Horákovi - 1. místo trubka, Martinu Řehořovi - 1. místo trubka,
s postupem do krajského kola, Vítu Horákovi - 2. místo trombon, Tomáši
Hanzalovi - 1. místo trombon, s postupem do krajského kola, Danielu Pávkovi 2. místo baryton, Lukáši Krhlovi - 2. místo tuba, Štěpánu Richterovi - 1. místo
klarinet, s postupem do krajského kola, Antonínu Staňkovi - 2. místo klarinet.
Dušan Pávek, dipl.um.
ředitel ZUŠ Jevíčko

Program kina Astra na březen 2006
Jevíčský zpravodaj 2/2006

12

www.jevicko.cz

4. – 5.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA a SRN:
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Romantická komedie o dvou svérázných sestrách, podle stejnojmenného
bestselleru Jennifer Weinerové. Hrají: Cameron Diazová, Toni Colletteová,
Shirley MacLaineová.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný
11. – 12.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Americký film:
A CO KDYŽ JE TO PRAVDA
Fantastická duchařská komedie o tom, že život po životě je krásný. Hrají: Reese
Witherspoonová, Mark Ruffalo, Donal Logue, Dina Watersová a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži přístupný, do 12 let nevhodný
18. – 19.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.30 a 20.00 hod.
Český film:
ŠÍLENÍ
Blázinez, ve kterém se odehrává jádro filmu, je alegorií této civilizace ve
filozofickém hororu. Hrají: Jan Tříska, Aňa Geislerová, Pavel Liška, Jaroslav
Dušek, Kateřina Růžičková, Pavel Novotný a další.
Vstupné: 54,-Kč
Mládeži nepřístupný
25. – 26.
sobota ve 20.00 hod.
neděle v 17.00 a 20.00 hod.
Koprodukční širokoúhlý film USA, SRN a Nového Zélandu:
KING KONG
Dobrodružný příběh, ve kterém se teprve teď vrací král. Hrají: Naomi
Wattsová, Jack Black, Adrien Brody, Geraldine Brophyová a další.
Vstupné: 64,-Kč
Jevíčský zpravodaj 2/2006
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Mládeži přístupný
Příplatek 1,-Kč ke vstupnému na rozvoj české kinematografie.
Změna programu vyhrazena

Jarní přírodou
30. ročník dálkového a turistického pochodu
pořádá KČT TJ Jaroměřice v sobotu dne 18. března 2006
Prezentace a start: 7.00 – 10.00 hod. hřiště na Čtvrtničkách
Cíl: hřiště na Čtvrtničkách do 17.00 hod.
Trasy: Pěší: 7 km Jaroměřice, Táborová studánka, pod Proklestem, Jaroměřice
16 km Jaroměřice, za Hájem, Úsobrno, pod Špilberkem, pod Lavičnou, chata
Diana, pod Proklestem, Táborová studánka, Jaroměřice
23km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Jaroměřice
38 km Jaroměřice, za Hájem, nad Pohorou, Úsobrno, Šubířov, Dzbel, Jesenec,
Kladky, Nectava, pod Plankenberkem, Zálesí, Jaroměřice
Cyklo: 10 km Jaroměřice, Jevíčko, Biskupice, Jaroměřice
30 km Jaroměřice, Jevíčko, Chornice, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří,
Petrůvka, Plechtinec, Unerázka, Chornice, Biskupice, Jaroměřice
65 km Jaroměřice, Biskupice, Chornice, Unerázka, Plechtinec, Petrůvka,
Pěčíkov, Vranová Lhota, Kozov, Bouzov, Javoříčko, Luká, Hvozd, Březsko,
Konice, Jesenec Dzbel, Nectava, Biskupice, Jaroměřice
Pořadatel si vyhrazuje právo s ohledem na počasí na změnu, případně zrušení
některých tras těsně před startem. Mapky jednotlivých tras obdrží účastnící u
prezentace.
Startovné: Děti do 15 roků 10 Kč, dospělí 20 Kč
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.
Možnost ubytování:
*Hotel Na Kalvárii, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326 559 týden před
*Hostinec U Trojanů, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka, tel. 461 326 458 týden před
Odměna: Tradiční – sladká medaile, pamětní list
Pomůcka: Trasy najdete na starých turistických mapách: Olomoucko,
Svitavsko a na nové mapě KČT č. 51 – Haná
Doprava: Vlakem (trať 262) do stanice Jevíčko a 1,5 km pěšky do Jaroměřic,
autobusem buď přímo do Jaroměřic nebo dálkovými spoji do Jevíčka a odtud 3
km pěšky do Jaroměřic
Občerstvení: Možno zakoupit na startu, v cíli i po trase
Pochod se jde za každého počasí – Zdrávi došli a dojeli!!!
Jevíčský zpravodaj 2/2006
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Masarykovo nám. 13
680 01 Boskovice
Průchod z náměstí Zlatnictvím Opál

Tel./fax: 516 452 350
e-mail:boskotour@seznam.cz
www.boskotour.wz.cz

Bárta Jaroslav
Klofáčová Světlana
Mob.: 608 566 686

* ZÁJEZDY POBYTOVÉ*POZNÁVACÍ*ZAHRANIČNÍ*TUZEMSKÉ*LETNÍ*ZIMNÍ*
* SPECIÁLNÍ NABÍDKY PRO ŠKOLNÍ, SKUPINOVÉ A SPORT. A FIREMNÍ KOLEKTIVY*
* U NÁS MŮŽETE UZAVŘÍT KOMPLEXNÍ AUTOPOJIŠĚNÍ,CESTOVNÍ POJ. ALLIANZ,a. s.*

Již tradičně organizujeme
oblíbený zájezd
na překrásný ostrov

ELBA
Termín: 23. 6. – 2. 7. 2006
Cena dosp.: 5.500,Cena dítě do 18 let: 5.350,Cena zahrnuje: ubytování 7 nocí,
dopravu lux, klim. autokarem
z BOSKOVIC, trajekt lux lodí

Na Vaše přání organizujeme
zájezd pro všechny milovníky

FRANCIE – SANT TROPEZ
Termín: 28. 8. – 6. 9. 2006
Cena dosp.: 5.600,Cena dítě do 18 let: 5.490,Cena zahrnuje: ubytování 7 nocí,
dopravu lux klim. autokarem
z BOSKOVIC, možnost polopenze
(česká kuchyně) – 1.900,- /os. /pobyt

S námi se cestování vyplatí..

Aktuální nabídky na www.boskotour.wz.cz

Tlakové čištění kanalizačních přípojek
a bytových odpadů
Tel.: 732 167 624
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Vedoucí redaktor Mgr. Robert Jordán. Náklad 300 ks. Vychází 1x
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Redakce neodpovídá za obsah zveřejněných příspěvků, které jsou
přetištěny v plném znění tak, jak byly dodány.
Původní grafická úprava Mgr. Robert Jordán.
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natož zařazení článků, jejich úpravu, rozsah čísla a datum vydání.
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